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 مقدمة

قد تفكر بعمـل إنجـازات عظيمـة لكـن يجـب أن تجعلهـا واقعيـة لرتجـيح كفـة 

وهـذا  يجب أن تولد اإلنجازات التي تعرب عن املشاعر السامية وحب العلم .....ملعرفةا

وقد تشعر بأمل كبري ألنـك تريـد أن تثبـت أن حبـك  ....قد ينتج طاقة هائلة يف داخلك

 اإلنسـان الطمـوح مخلـوق تحـيط بـه العقبـات والوقـت ،)الحقيقـة(للعلم أكـرب مـن 

ذي ميثل أصل اإلنسان هو مفتاح انتصـاره عـىل املحدود لكن وجود الجانب الروحي ال

 . الظروف

قدرات اإلنسان أكرب من اإلنجازات وال ميكن وصف اإلنسان من خالل إنجاز واحد 

 .اإلنسان ككيان هو كون كامل وواسع ...وال حتى من خالل جميع إنجازاته

يحتوي هذا الكتاب عىل مواضيع نفسية وفكريـة وأقـوال ألشـخاص نـاجحني كـم 

أمتنـى أن يثـري يف القـارئ  .....وي عىل تأمالت وحكم مستقاة من تجـارب حقيقيـةيحت

 .دوافع الرغبة بالتعلم والفضول املعريف فهذا هو الهدف من نرش هذا الكتاب

ًو أمتنى أيضا أن أقدم لألمة اإلسالمية كتب أخـرى مفيـدة للتعـويض عـن الكتـب 

روا مكتبـات عظيمـة مثـل مكتبـة التي أتلفتها الحروب والغزاة الهمجيـون الـذين دمـ

وأتـأمل بشـكل يـوحي بـأن حادثـة  ....أشعر أن مكتبة بغداد تعيش يف روحي .....بغداد

 .......غرقها حديثة

 ............ يعرفه؟لـلـهملاذا يجب ان تذكر دعاءك إذا كان ا: مالحظة

ن لـ ....سـتعرف إذا كانـت الرسـالة موجهـة إليـك: يف عامل األرواح: مالحظة أخرى

تستطيع أن تقاوم الدوافع القوية التي ستنمو يف نفسك وال ميكـن أن تفرسهـا مبنطـق 
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وبقـوة أمانيـك حتـى وإن بـدت  ...املادة لكن يجب أن تؤمن بوجود مـا تبحـث عنـه

 ....مستحيلة أو راهن الواقع عىل فشلها

 نظرة واقعية رصيحة ... تنىس أن لديك جسم 

فـرتة قصـرية يشـعر بالراحـة ويـنىس التـوتر عندما ينىس اإلنسان أن لديه جسم ل

ًوالقلق وقد تغيب عن ذهنه أفكار املرض والتعب حتـى لـو كـان مريضـا ومنهكـا أمـا  ً

عندما ينىس جسمه وال يتغذى بشكل جيد ويهمل مظهره لفرتة طويلـة قـد ينظـر إىل 

املرآة يف أحد األيام فيلتقي بشـبح مرعـب مل يعرفـه مـن قبـل فيذهلـه املنظـر البشـع 

شعور يوحي بـأن االهـتامم بـالعلم  ...يشعر بالندم ألنه يهتم بالعلم والتحصيل فقطو

 لكن الحقيقة هي أن االهتامم بالعلم ال يحولك إىل زومبي أو يجعلك تبدو sinخطيئة 

قـد يهمـل اإلنسـان ) بـل لـديهم إميـان قـاطع بهـذه الفكـرة(ًبشعا كام يظن الكثريين 

ان عىل األلعاب أو عىل الحـوارات السـخيفة يف جسده أي مظهره وغذاءه بسبب اإلدم

وهناك أشياء أخرى وأعامل كثـرية تسـتنزف طاقـة اإلنسـان دون أن ) الشات(اإلنرتنت 

 الدراسة والفهم يزيدان ترابط الخاليـا العصـبية ويقيـان مـن الزهـامير ،يكون لها قيمة

 ....ُ ال تـحىصحسب الدراسات الحديثة واألحداث الواقعيـة باإلضـافة إىل فوائـد أخـرى

لكل يشء مجال مثل تركيز املواد يف الجسم التي يجب أن تبقى ضمن مجال محدد وال 

 عليـك أن تخطـط ،تتعداه حتى ال يتداعى التوازن أو يسقط الجسم يف هوة االخـتالل

لهذا النسيان وتقسمه بحيث ال تتحول إىل جثة بسبب املرض والتـدقيق عـىل صـحتك 

ـامل جســ ـالمتك أو بســبب إـه ـه وـس ـات إىل حاجاـت ـدم االلتـف ـة وـع ـرتة طويـل مك لـف

 إنها فكرة ممتازة حسب اعتقـادي وتناسـب األشـخاص الطمـوحني الـذين ...الرضورية
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) املبالغة هي التي تسـبب الرضر(ال يريدون أن يبالغوا يف يشء ما يؤدي إىل خسارتهم 

 .وال أن يستسلموا ويتخلوا عن أغىل أحالمهم

 مـن ،)تـنىس أن لـديك جسـم(إىل ) تنىس أنك جسم(ّغريت العنوان من : مالحظة

ًينىس أن لديه جسم ميكن أن يكون محقا إىل حد ما لكن ميكـن أن يصـل اإلنسـان إىل 

ويحـدث تنـاغم بـني الـروح والجسـد دون أن يهمـل نفسـه إىل درجـة ) التدفق(حالة 

 !.......األذى

 األبستمولوجيا

قـد تكـون  ، نظرية املعرفـةهي دراسة ذات موضوعات تتعلق بالعلوم وتطلق عىل

 يدرس هذا العلـم ،دراسة املعارف متصلة بالعامل الخارجي أو بالعامل الداخيل أي اإلنساين

املبادئ والفرضيات والنتائج العلمية بشـكل نقـدي ألهـداف مختلفـة منهـا بيـان أصـلها 

القـة  أما نظرية املعرفة فهي الع،وحدودها ومدى شموليتها وقيمتها املوضوعية وصحتها

 نحصل عىل هذه املعاين لكلمـة أبسـتمولوجيا إذا ،بني الذات العارفة واملوضوع املعروف

نظرية العلـوم : ترجمناها من اللغة اإلنجليزية أما املعنى املرتجم من اللغة الفرنسية فهو

 تتناول األبستمولوجيا مبعناها الضـيق مواضـيع مثـل طبيعـة ،أو فلسفة العلوم وتاريخها

 وتعـنـي ،ـصـادرها وإمكانـيـة التحـقـق ـمـن مـصـداقيتها وكيفـيـة التعـبـري عنـهـااملعرـفـة وم

األبستمولوجيا مبعناها الواسـع مسـلامت املعرفـة أي رؤيـة العـامل التـي تحـوي بـداخلها 

إدراك : باللغـة العربيـة) معرفيـة( تعنـي كلمـة ،)أنثوبولوجيا وأبستمولوجيا(ميتافيزيقيا 

ودنـا إىل تعريـف آخـر وهـو تعريـف املسـتوى وهذا التعريـف يق ...اليشء عىل حقيقته

هو املستوى الذي يتم فيه إدراك الحقيقة الكلية والنهائية الكامنـة وراء ظـاهرة : املعريف

 ًـمـا أو ـنـص ـمـا وـيـتم ـهـذا ـمـن ـخـالل عملـيـة تجريدـيـة ـتـزيح جانـبـا التفاـصـيل الـتـي
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شـكل يف يراها الباحث غري مهمة وتبقى السامت األصلية أو الجوهريـة لـليشء التـي ت

 األسـئلة الكـربى أو ،واقع األمر إجابة النص أو الظاهرة عـىل األسـئلة الكليـة والنهائيـة

 هي أسئلة تدور حول اإلنسان واإلله والطبيعـة major themesالكلية أو النهائية أي 

 .والتعمق يف دراسة أحد هذه املحاور الثالثة يتيح للشخص رؤية املحورين اآلخرين

 – اإلمـيـان –العقـيـدة : الـفـرق ـبـني املـفـاهيم التالـيـة: معرفـيـةامثـلـة ـعـىل قـضـايا 

 تـحــاول ، الخـيــال– التفـكــري – اـلــرأي – الحقيـقــة – اليـقــني – الخـطــأ –اإلمكانـيــة 

املعرفة املادية مقابـل املعرفـة : األبستمولوجيا أن توضح الفرق بني الثنائيات املتعارضة

 – الجـزيئ مقابـل الكـيل –ذهنيـة  املعرفة الذهنيـة مقابـل املعرفـة الغـري –الحدسية 

 الرضوري – التربيـر مقابـل الوصـف – اليقني مقابل الشـك –الحقيقي مقابل الوهمي 

 . التحلييل مقابل الرتكيبي–مقابل العريض 

أعتقد أن دخول النقـد إىل كافـة العلـوم ملناقشـتها يعطـي العقـل الـبرشي : رأيي

 وتبعد العلـوم عـن الجمـود كـام أن مرونة وقدرة عىل التحليل واملناقشة وتوسع أفقه

مناقشة العلوم تتيح للمتعلمني فرصة اكتشاف أشياء جديـدة والتفكـري النقـدي يقـوي 

 .قدرتهم عىل االبتكار واالخرتاع

  الحقيقة والجوهر

 ...ُمن القضايا التي وصفت يف الغرب بأنها معرفية فكرة الجـوهر وفكـرة الكـل

 يعـرف الجـوهر بانـه الدعامـة ،طتـان ببعضـهاميرى البعض أن هاتان الفكرتان مرتب

األساـسـية والثابـتـة لـكـل الـظـواهر وـهـو الناحـيـة األولـيـة والكلـيـة يف اليشء وتعتـمـد 

  ترتكز الحقيقـة،الظواهر عىل الجوهر لوجودها وال يعتمد هو عىل أي يشء لوجوده
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ه أي ال ميكـن الوصـول إليـ( والجـوهر هـو البـاطن ،يف الجوهر وما عدا الجوهر وهـم

والوهم هو الظاهر وال ميكن ليشء أن يوجد دون جوهر وبدون جوهر معني ) بسهولة

 اإلميان بالجوهر يعني أن مثة ثبات يف الوقع وأنه توجد كليات ،ال يكون اليشء كام هو

 .ثابتة خلف الجزئيات املتغرية

ًتوصف قضايا الحقيقة أيضا بأنها معرفية لكن ما معيـار الحقيقـة؟؟ هنـاك عـدة 

وافق املجتمع الغريب عىل فكرة التقابل وهي أن الحقيقي هـو : ال يف هذا املوضوعأقو

 انحرست نظرية التقابل لتحل مكانـه نظريـة التامسـك ،الذي له يشء يناظره يف الواقع

 ال ،التي تقول بأن الحقيقي هو مـا يـنجح أي ان املنظـور الوحيـد هـو منظـور إجـرايئ

ً املعريف أي يف العلوم إمنا يف مستويات أخرى أيضا تناقش فكرة الحقيقة فقط يف املجال

 .علم األخالق وعلم الجامل وتاريخ األفكار وتاريخ الحضارة وفلسفة التاريخ: مثل

 وليم جيمس والحقيقة 

 ،تختلف نظرة الناس والفالسفة للحقيقـة بـاختالف شخصـياتهم ورؤيـتهم لألمـور

ولديـه تعريـف جديـد )  االعتقـادإدارة(و) التجريبيـة الجذريـة(يؤمن وليم جيمس ب

ًللحقيقة فالصدق ليس كشفا عـن حقيقـة واقعيـة ولـيس واقعـة مسـتقلة عـن ذهـن 

 ، يربط جـيمس بـني الفكـر والسـلوك،العارف أو كامنة فيه لكنها يشء يصنعه اإلنسان

ً فال قيمـة للفكـرة إال وفقـا لنتائجهـا ،واملعنى والنتائج وتحقيق الرضا ،والصدق والنفع

 تحـدد ،صدق الفكرة هـو النفـع املتحقـق منهـا .... ومدى شعورنا بالرضا عنهاالعملية

 يقـول ، يفتح الصدق املجال لحرية اإلنسان ومامرسة إرادتـه،التجربة مصداقية الفكرة

ًجيمس أيضا أنه ال يوجد ماهو صادق بالرضورة أو محدد منذ األزل فالتجربة العملية 

 .حقيقةوالنفسية هي املحك النهايئ ملعنى ال
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  .أتفق معه يف أن صدق الفكرة هو النفع املتحقق منها

 .ال أتفق معه يف قوله أنه ال يوجد ما هو محدد منذ األزل

 أقوال فلسفية عميقة

 .Albert Camus ........الحرية هي ال يشء لكنها فرصة ليك تصبح أفضل #

 .Dr .....نحتها يلأشكرك عىل التجربة التي م: تتحقق املسامحة عندما تقول للشخص #

Michael Beckwith. 

 .William James .......أعمق مبدأ يف طبيعة اإلنسان هو الحصول عىل التقدير #

الخـوف مـن  ...يتمسك بعالقة ما ألجل تلـك العالقـة؟؟) يف أي مكان(ِكم من البرش  #

ل مـا الوحدة والهجر والفشل يجرنا للوراء إذا سمحنا له بالتحكم بنا ومينعنا من فع

 .Walter Anderson ......نحتاجه لنحقق طموحاتنا

 .Malachy McCourt ......السخط هو أن تتناول السم وتنتظر موت شخص آخر #

إذا  ...نحن ال نتعلم الصداقة يف املـدارس ...الصداقة هي أصعب يشء يحتاج للتفسري #

 .محمد عيل ......ًمل تفهم معنى الصداقة فأنت ال تعرف شيئا

سيسـعون  ...سـيزعجوك ...سيحكمون عليك وفق رؤيتهم الخاصة ....كرهك الناسسي #

ـك بنفـسـك ـد ثقـت ـذي سيـصـنع  ....إىل تبدـي ـو اـل ـك وـصـمودك ـه ـدى وقوـف ـن ـم لـك

 .....شخصيتك
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 La....... الحـيـاة مأـسـاة بالنـسـبة ـملـن يـشـعرون وكومـيـديا بالنـسـبة ـملـن يفـكـرون #

Bruyere. 

 .بنجامني فرانكلني .....يد أن أعيش حياة غنيةًال أريد أن أعيش كثريا بقدر ما أر #

 .مجهول .......القلق ال يزيل األمل من املستقبل لكنه يرسق السعادة من الحارض #

 .Fran Lebowitz .........ًالحياة هي أن تفعل شيئا عندما ال تستطيع أن تنام #

 Sid....... ايجـب أن تعيشـها وتسـتمتع بهـ ....بني أهدافك يوجد يشء يدعى الحياة #

Caesar. 

لكن ميكـن أن يبـدأ الشـخص  ...ال أحد يستطيع أن يرجع للوراء ويبدأ بداية جديدة #

 .Maria Robinson...... ليصنع نهاية جديدة) يف الوقت الحارض(اليوم 

 .Lewis Cass...... الناس يشكون مبا تقوله لكنهم يصدقون أفعالك #

س دقائق أما الشخص الذي ال يسأل يبقـى الشخص الذي يسأل يكون غبي ملدة خم #

 .مثل صيني .......غبي لألبد
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 االسرتخاء

القلـق والشـعور بالراحـة واالسـرتخاء يف وقـت : ال ميكن الجمع بني شعورين مثل

 مجرد إبعاد القلق لفرتة زمنية تقاس باللحظات ال ينهي املشكلة ألن النفس أكرب ،واحد

ًمن أن تحوي شعورا واحدا كالقلق  فـالقلق الـذي يسـيطر عـىل ، أو الغضب أو الحـزنً

اإلنسان هو محصلة للعديد من املشاعر السلبية باإلضافة إىل الفروع التي تشكلت من 

والقلق هو نتيجة ألمور  ....القلق ونتائج القلق التي منت وأصبحت لها كينونة مستقلة

 ال ميكن التعبـري ،ثرةملواقف مؤ) ال تخدم اإلنسان(أخرى منها أفكار خاطئة وتفسريات 

عن القلق بكلمة واحدة لذا نجد أن الشخص الحزين الذي يجلس يف ركن منفرد لديـه 

 ليس سـهالً أن تقـول كـل يشء يجـول بخـاطرك ،الكثري ليقوله وهذا ليس باألمر اليسري

فالشعور يشبه كومة من خيوط الصوف املتشابكة وهذا التشابك املعقد الـذي يكـون 

عند فك هذا التشابك سـنتعامل مـع كـل عـنرص كـون  ....و العائقوحدة االضطراب ه

تخـيـل أن عملـيـة ـفـك العـقـدة كفـصـل األـسـالك  ....ـهـذه العـقـدة أي ـمـع ـكـل ـخـيط

يجب أن نحرك العديد من الخيوط لفصلها وحني نفصلها لـن يكـون ذاك  ......املرتاكمة

عىل شـكل مختلـف  إذا افرتضنا أن الخيوط املتشابكة ملونة سنحصل ً،التجمع موجودا

حني تكون تلك الخيوط عقدة أما إذا كانت كـرات الصـوف مرتبـة ومفصـولة سـيكون 

العمل أسهل وحني نفكر بعمل أي يشء لـن نشـعر بوجـود عراقيـل تثـبط الـدخول يف 

فـالفوىض  ... أجل،مهمتنا وهذا يشبه عملية تنظيم األفكار واملشاعر والدوافع النفسية

حسـب (ينا وترهق عقولنا ولكن لحسن حظنا أو لسوء حظنـا الكامنة يف العامل تؤثر عل

ًالفوىض الداخلية األعظـم تـأثريا وإن مل نعتقـد ): القرارات التي نتخذها ونظرتنا للحياة

ـداخيل ،بأنـهـا األـقـوى ـا اـل ـتحكم يف عاملـن ـا ـن ـا( ـصـحيح أنـن ـتحكم بعاملـن  نـسـتطيع أن ـن
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مريئ وواضـح وال نحتـاج إال ) القرار(ألن الباب الذي سندخل من خالل فتحه ) الداخيل

 فـالقرار هـو اجـتامع الـدوافع وتحـول كـل ،لقرار واحد مؤلف من حشد من الـدوافع

 ويف آخـر األمـر سـرنى أن الفـوىض ،ًالطاقات أيـا كـان نوعهـا إىل جانـب وحيـد ميثلـك

 ،ًالخارجية هي مظهر كاذب يخفي بداخله شيئا جميالً أو أنهـا انعكـاس ملـا يف داخلنـا

ًحاولة السيطرة عىل األشياء يربز انفالتا ال حدود له يف أعامق الشخص الذي التشنج وم

ستستنتج من هذا أن شعورك هو عدد النهايئ من املشاعر واملواقف  ....يتشبث باملادة

كحرب القلم الذي يبدو لنا أزرق لكن عند فصل مكوناته بعملية الكروماتوغرافيـا نجـد 

 ،ّلنهـايئ ال متـت بصـلة للـون األزرق مـن ناحيـة شـكلهاأن األلوان املكونة للون الحرب ا

بواسـطة االعتقـادات ألن االعتقـادات قـد (ًكذلك قد يسبب إحباط دافع النجاح قلقـا 

مـع أن دافـع النجـاح )) جدوى تطبيقها(تؤدي إىل اإلحباط بسبب اختالف الفكرة عن 

النتيجة األكرب هـي  وبهذا نكون قد وصلنا إىل الشق النهايئ من املعادلة و،قوي ومثبت

وجوب فصل املشاعر التي تؤذينا بتشابكها وتشتتنا بـالفوىض التـي تحـدثها وال ميكننـا 

 ـسـنفككها يف البداـيـة إىل أـجـزاء أبـسـط منـهـا ...التـفـاوض معـهـا ـحـني تـكـون مجتمـعـة

 أنـا حـزين الننـي أقيض: مـا بـك؟؟ فيقـول مـا يـيل: ًقد تسأل شخصا مـا:  مثال،بقليل

ً شيئا مفيداحيايت دون أن أفعل  اخـاف مـن كـل يـوم مييض وأنـا عـىل هـذه الحـال ....ً

لكن أعـرف أن املكـان الـذي مل أخطـط للوصـول إليـه لـن  ...وال أعرف إىل اين سأصل

أشـعر بـأنني ال أسـتطيع  ..أنـا تائـه ..يعجبني ألنني مل أتحمل مسـؤولية اتخـاذ القـرار

 رضـني عـىل تغيـري كـلالسيطرة عىل نفيس رغم اننـي أشـعر بوجـود دوافـع قويـة تح

 ...أنـت لسـت ذلـك الشـخص القـديم: يشء بال استثناء وتكوين واقع جديـد يقـول يل

 سـتقول لـذلك الشـخص أو ذلـك ،ال يوجد أي رابط بينك وبني اليأس والعجـز القـديم

 أنـت تتحـدث وكأنـك تريـد الرحيـل مـن ...مـا األمـر؟؟: الربكان املدفون تحت الـدمار

 



 
  

 

 

 
 

26 

فيقـول بنـربة تنبـع مـن صـميم  .....نفسك النـك فشـلت؟؟هل تكره  ...شخصك الحايل

املظهر الذي يغلفني دون أن يعرب عنـي وأشـعر  أريد الرحيل من ...أحب نفيس: نفسه

أشعر بالغموض تجاه  ...بوجود مقاومة تجرين للوراء كلام تحركت خطوة واحدة لألمام

اخليـة التـي أعـرف أنـه ال يجـب ان أسـتمع لألصـوات الد ...يشء مجهول يسيطر عيل

دعني أقول لك بـك رصاحـة :  فتقول له،تسبب تخلفي عن تحقيق طموحايت العظيمة

أن الجانب اإليجايب الذي متلكه غري عادي وأنت ال تذكر كلمـة طمـوح مـن فـراغ هـل 

يقـاطعني هـذا الشـخص  ..........ساخمن أنك بـدأت بيشء رائـع ثـم ..هذا صحيح؟؟

ال تقـل أنننـي بـدأت ثـم فـرتت  ... ما تريـد قولـه أرجوك ال تتجرأ عىل قول،ال: قائالً

ًتحمست ثم أصبح كـل يشء رمـادا تتالعـب بـه الريـاح  ....عزميتي أو أنني تحمست

أنا مل أصل إىل هذه املرحلة املتـأخرة لكننـي  ...لن ارىض بهذا ...الهوجاء بشكل عبثي

 أصبح وبصدق أخىش الوصول إىل تلك الحال بل أحارب وأقاوم أي يشء يسء حتى ال

النني أعرف بل أؤمن من كل خلية تنتمـي إيل بـأين لسـت  ...أتعرف ملاذا؟؟) ًمنهارا(

ًإنسانا تافها أو بال فائدة ويف األساس أنا أرقى من ) باملعنى النفيس(لست مشلوالً  ....ً

حالتي الحالية ألنه ال ميكنني أن أرىض بيشء قليل لكنني ال أعرف ملاذا أتفاجأ بترصفايت 

ر من هذا أنني ال أعرف كيف تحـدث هـذه الترصفـات التـي ال أقبـل بهـا مـن واألخط

ًهل تتخيل هذا؟؟ هل تتخيل نفسك وأنت تفعل شيئا  ....الناحية واملنطقية والشعورية

 يوجـد:  أعرف أنـك سـتقول،ال تريده وتقاوم ردود فعلك السلبية عىل الظروف البيئية

يل للتسكع أو الرغبة بعمل يشء تعتـربه أي يف الوعيك يشء مناقض مثل امل(يف داخلك 

 ولكننـي أعشـق ،لكن يوجد يشء آخـر ال أفهمـه ....بال قيمة ولن أنكر هذا بشكل تام

القيام باألعامل التي تسقي طموحي وتؤدي إىل الجلوس عـىل عـرش الحلـم الحقيقـي 

ًبـدليل أننـي أـسـتمتع بالعمـل وخاصـة عـنـدما أقطـع شـوطا كـبـريا يف مهمـة مـا متـثـل ً 
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ًا من العمل وأشعر باالستياء الشديد وباإلحبـاط عنـدما أخطـط إلنهـاء قسـم مـن جزء

ال ميكنك انتـزاع أي حجـر (ويكون كالحجر يف ناطحة السحاب ) احدده لنفيس(العمل 

ملـاذا تشـعر  .... ملـاذا تهمـل العمـل فجـأة،)من بناء الناطحة ألن ذلك سـيحدث خلـالً

ذلك اإلهامل مشاعر سلبية أخرى متدفقـة ال بتفتت يف الرتكيز ثم يتبع هذا الشعور وك

تهدأ وال تتوقف وتجعل الشخص يستغرق فيها وحني تحـاول القضـاء عليهـا ال تفشـل 

وتوبخك ألنك شعرت مبشاعر  ...ولكن تستحوذ عليك مشاعر أخرى تؤنبك عىل تقصريك

قيـام ًتشعر دامئا أنك تريـد مـا تريـده لكنـك ال تحققـه وحـني متيض يف ال !........سلبية

أو باألصح هي التي (باألعامل التي تعلق عليها آمالك وتعتربها مهمة كأهمية األنفاس 

 ....يغزوك اكتئاب مفرتس) تعطي األهمية ألنفاسك

قل لذلك الشخص أن االكتئاب املفرتس هو الذي يجعلك ترى مجهودك بـال قيمـة 

 ،التي تريد القيـام بهـاأنت أكرب من االعامل  ....وأن كل إنسان يشعر باملشاعر السلبية

ملاذا تلوم نفسك عىل قلقك او عىل أملـك؟؟ لـو كنـت املسـؤول عـن : هناك أمر حيوي

 ....جميع املشاعر الفتاكة واألحداث السيئة واألمراض واآلالم ملا كان للصرب أيـة أهميـة

 .............. عىل الصرب؟؟لـلـهملاذا حثنا ا

 ماهي النفس

لنفس فليس لها تعريف دقيق ولكن ميكن القول بـأن اختلف العلامء يف تعريف ا

والبعض  ،النفس مبثابة محرك ألنشطة اإلنسان املعرفية واالنفعالية والسلوكية والعقلية

والنفس املادية التي متثل الغرائز  ،يقول بأنها قد متثل همزة الوصل بني الروح والجسد

 .والعواطف واالنفعاالت لها مناطق يف الدماغ

 : لنفس من ثالث مكوناتتتكون ا
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                               .وهي مجموعة من الدوافع الفطرية وهي ال شعورية: الهو: أوالً

                                       .وهي شعورية وتتصل بالعامل الخارجي: األنا: ًثانيا

ة عمليـة الـتقمص وهي ال شعورية متثل الضـمري وتتكـون نتيجـ: األنا األعىل: ُثالثا

 ).مثل الوالدين(لشخصيات اآلخرين 

هناك رصاع ال شعوري بني املكونات الثالثة للنفس فاألنا األعـىل تكبـت الرغبـات 

ولكن هذا الكبت ال يدوم فقـد تخـف  ،القادمة من الهو والتي تحاول االنتقال إىل األنا

يف هذه الحاالت تنجح  ،الرقابة يف حاالت محددة كاألحالم وزالت اللسان وفلتات القلم

 .الرغبات القادمة من الهو يف الوصول إىل األنا

نأيت إىل دراسة النفس فنجد أن أول من تنبه إىل أهمية دراسة النفس هو سقراط 

ويعد ابن سينا مـن الفالسـفة  ،الذي وضع معرفة النفس كرشط هام للوصول للمعرفة

سفية والعلمية وقد قسـم الـنفس إىل الذين تفوقوا يف دراسة النفس من الناحيتني الفل

وقـد عـرف الـنفس اإلنسـانية  ،ثالث أنواع نفس نباتية ونفس حيوانية ونفس إنسـانية

كامل أول لجسم طبيعي آيل من جهـة مـا يفعـل األفعـال الكائنـة باالختيـار : عىل أنها

 .الفكري واالستنباط بالرأي ومن جهة ما يدرك األمور الكلية

 :لنفس بواسطة أدلة وبراهني عديدة منهاأثبت ابن سينا وجود ا

: يعتمد عىل خاصية الحركة حيث يوجد نوعـان مـن الحركـة: الربهان الطبيعي .1

فالحركة اإلرادية هي الحركة الناجمة عن القوانني  ،حركة إرادية وحركة قرسية

مكانـه (الطبيعية التي تـؤثر عـىل األجسـام مثـل سـقوط الحجـر عـىل األرض 

 ة القرسية فهي حركة لألشـياء تنـتج عـن أشـياء أخـرى ألنأما الحرك) الطبيعي
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الجسد مكون من مادة وطبيعة املادة تقتيض أن تكون ساكنة ولكن اإلنسان 

مييش والطري يحلق يف السامء وهذا يخالف قوانني الطبيعـة ويقـتيض وجـود 

 .محرك خارجي زائد وهو النفس

 مثل القدرة عىل الكالم يختلف اإلنسان عن الحيوان بقدراته: الربهان النفيس .2

واستخدام اإلشارات والرموز وبأفعاله كام أنه مير بحاالت انفعالية ال نجـدها 

ـان  ـز اإلنـس ـذلك يتمـي ـق والـضـجر وـك ـرح والقـل ـالحزن والـف ـوان ـك ـد الحـي ّعـن

 .بالعمليات العقلية وبوجود حاسة متكنه من التمييز بني الخري والرش

الدليل يذكرنا بطريقة تفكرينا عندما كنا هذا : برهان اإلنسان املعلق يف الهواء .3

يقول ابن سينا  ،أطفاالً حني كنا نسبح يف الفضاء بخيالنا فننىس وجود الجسد

بأنه علينا أن نتوهم بأننا خلقنا ونحن نهوي يف الهواء ثم نتأمـل إذا مـا كـان 

هنا ستثبت الذات وجودها فهي متثل كامـل  ،باستطاعتنا إثبات وجود الذات

 .عكس جسمه وأعضائه التي مل تثبتاإلنسان 

نظرة علمية ... ماهو الوعي ؟

فرس الفالسفة الوعي بطرق مختلفة فنتجـت  ...تتضمن فكرة الوعي ظواهر كثرية

 toward a science(  يف مـؤمتر David chalmersاقرتح الفيلسوف . أفكار مختلفة

of consciousness ( ا عنـد دراسـة الـوعي  تقسيم املشاكل التي نواجهه1994يف عام

 . مشاكل سهلة ومشاكل صعبة: إىل قسمني

املشاكل السهلة يف حالة الوعي هي تفسري خصائص محددة للـوعي تبـدو سـهلة 

تجربة األمل يف الـوعي :  مثال،من منظور الطرق الكالسيكية يف البحث العلمي والعميل
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ألمل نـاتج عـن تشري إىل وجود أذى جسدي وبعدها سيكتشف العلامء أن اإلحسـاس بـا

وجود أعصاب ومراكز مسؤولة عن تحويل اإلشارات العصبية الناتجـة عـن وجـود أذى 

 ،الرؤيـة:  تستخدم نفس الطرق التقليدية ملعرفـة آليـات عمليـات الـوعي مثـل،إىل أمل

هذه العمليات هي أساس الوعي ويسـعى البـاحثون إىل  ....الرتكيز ،الذاكرة ،العواطف

 .لدماغية الكامنة وراء عمليات الوعيالتعرف عىل العمليات ا

 املشكلة الصعبة ناتجة عن االكتشافات يف مجـال الفيزيـاء يف النصـف األول مـن 

هـذه االكتشـافات جعلـت مـن الصـعب إيجـاد مكـان يف العـامل أو  ...القرن العرشيـن

 كل يشء أصبح أبسط مام كان عليه يف املايض لهذا مل يرتدد العلامء يف افرتاض ...الوعي

أن حقيقة الوعي كحقيقة العامل املادي أي ميكن فهم العامل كفهـم العالقـة بـني القـوى 

 .والذرات والجزيئات

. explanatory gap عـىل املشـاكل الصـعبة يف الـوعي joseph levine أطلـق 

بالنسبة للفيلسوف ديفيد أي حل للمشكلة الصعبة للوعي يجـب أن يكـون أكـرث مـن 

ية التي متكننا من التمييـز بـني اللـون األحمـر واألخرض هـي العمل:  مثال،مجرد تفسري

مثال عىل مشكلة سهلة لكن الحل الذي يجب أن يقدم يف املشكلة الصعبة هي كيـف 

ملـاذا يجعلنـا عمـل  ...يرفع انطباع ذايت محدد للون األحمر نشـاط الرتاكيـب العصـبية

 يف الوعي بشـكل أسـايس )املشكلة الصعبة(تركز  .....نشعر مبشاعر معينة دون غريها؟

 phenomenological aspect of consciousnessعـىل الوصـف العلمـي للـوعي 

 . عىل الجوانب الوظيفية) املشكلة السهلة(بينام تركز 

 ...اقرتح املفكـرون الطـرق مختلفـة لتصـنيف األمنـاط املختلفـة للـوعي اإلنسـاين

نب للـوعي الـذي يظهـر يف  يوجد عىل األقل أربع جواned blockبالنسبة للفيلسوف 
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 الوعي الحارض وهـو أي حالـة access consciousness: حالة اليقظة، هذه الجوانب

ميكـن اسـتخدام  ...من الوعي ميكن معرفة مكوناتها برسعة أي تظهر مكوناتها برسعـة

 ،هذه املعرفة كأساس للتفسري وتستطيع تطبيقها يف الـتحكم العقـيل باألفعـال والكـالم

 يتعلق بالجوانـب النوعيـة أي كيـف phenomenal consciousnessايك الوعي اإلدر

 الوعي االنعكايس ،وكيف ندرك األلوان؟ ..كيف يكون الشعور باألمل: يكون اليشء؟ مثال

reflexive أو مراقبة الوعي monitoring consciousness وهي قدرة الشخص عىل 

عي الذايت وميثل الذات التي  الو،تفحص جريان أفكاره بشكل مدروس لرياقب ترصفاته

 . هي جزء ثابت يف الحياة العقلية

عـىل تجـارب مؤقتـة يشـعر فيهـا النـاس ) حاالت مختلفة من الـوعي(يدل تعبري 

بعد املرور بحالة مختلفة للـوعي : مثال ،بحدوث انقطاع يف الوظائف الطبيعية للوعي

ترتافـق  ...و جسـمهيقول الشخص بأنـه شـعر بتغـري عالقتـه مـع العـامل أو مـع ذاتـه أ

الحاالت املتغرية للوعي مع أحداث ترتبط بالنوم مثل امليش أثناء النوم أو الحرمان من 

 أو بالتأمـل hypnosis ميكـن أن تجربـة حالـة وعـي مختلفـة يف حالـة التنـويم ،النوم

قد ترتافق الحاالت املختلفـة للـوعي مـع الحـاالت  ،والصالة ومامرسة التامرين البدنية

 مثـال عـىل تـأثري ، مثل الحمى ونقص األكسجني أو مع اإلدمان عىل املخـدراتاملرضية

 عىل مكونات الوعي مثل املكونـات الحسـية marijuanaتأثري : املخدرات عىل الوعي

 .الرتكيز ،الذاكرة ،عدم معرفة الوقت ،كوضوح اإلدراك

 ماهو الدافع

 .سأذكر نبذة صغرية عن الدافع من منظور علم النفس
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ع وحاـجـة أساـسـية ملـحـة مـثـل الحاـجـات الـتـي ال يـسـتغني اإلنـسـان عنـهـا اـلـداف

 هذه الحاجات تحتاج إلشباع وتفـرض عـىل الشـخص القيـام بعمـل ،كالطعام والرشاب

دوافـع فطريـة تـرتبط ارتبـاط :  تنقسم الـدوافع إىل قسـمني،معني الهدف منه اإلشباع

ط بالحاجـة لألكسـجني مبارش بالحاجـات األساسـية لإلنسـان مثـل التـنفس الـذي يـرتب

 وبعض الدوافع مكتسبة يتعلمه اإلنسان أثناء التنشئة ،للحصول عىل الطاقة من الغذاء

 من الدوافع ،االجتامعية مثل الخوف والتدخني واإلدمان عىل الكحول أو عىل املخدرات

الفضول وحب االستكشـاف واألمومـة والـدافع الجـنيس : التي يركز عليها علامء النفس

 تثري الدوافع يف النفس شعور توتر أو حالة جسمية تؤدي إىل إثارة ،وتجنب األملوالنوم 

 وبعـض الـدوافع شـعورية ،السلوك يف ظروف معينة وتواصله حتى تنتهي حالة التوتر

 .يفطن املرء إىل وجودها وبعضها ال شعورية قد ينكرها املرء رغم وجودها

 )ري الصحة النفسيةانتقادات ملعاي(ما هي مظاهر الصحة النفسية؟ 

أنـا ال أتفـق مـع : مالحظـة(التمتع بسلوك عادي مقبول ومألوف : السوية .1

هذا املظهر ألن السلوك يختلف من شخص آلخر ولـيس مـن الرضوري أن 

 ...يـكـون الـشـخص نـسـخة ـعـن بقـيـة الـنـاس يف ترصفاـتـه ووجـهـات نـظـره

 )باختصار مظهر غري منطقي

 ،ّا عن النفس واالتـزان االنفعـايلويتضمن التوافق الشخيص والرض: التوافق .2

مـا : مالحظـة.(والتوافق االجتامعي والزواجـي واملهنـي واألرسي واملـدريس

ًأجمل أن يتفق اإلنسان مع نفسه وأن يكون هادئا ومتزنا ولكن قد يكون  ،ًّ

 )ًاملحيط مضطربا ومختّالً وحينها سيكون االتفاق مع هذا املحيط خلل
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 النفس ومع اآلخرين والتكامل االجتامعـي الشعور بالسعادة مع: السعادة .3

أؤيد هذه النقطة ولكن يجـب أن تنبـع السـعادة .(والصداقات االجتامعية

ًمن الذات أي أن يكون اإلنسان سعيدا ألنه يريد هذا بغض النظر عـن أي 

 )يشء آخر

ويقصد به التكامل النفيس الذي يكفله تكامل الشخصية وتكامل : التكامل .4

 .الدوافع النفسية

فهم الذات ومعرفة القدرات وتقدير الذات وتقبلها ووضع : تحقيق الذات .5

نقطة رائعة (أهداف ومستويات تطلع وفلسفة حياة ميكن تحقيقها بالثقة 

 ).وصحيحة مئة باملئة

مواجهـة مواقـف الحيـاة اليوميـة  ،مواجهة الواقع: مواجهة مطالب الحياة .6

 يف مجـال األرسة والعمـل وتحمل املسؤولية االجتامعية ،واملشكالت وحلها

 ).كالم منطقي.(والعالقات االجتامعية

تتضمن السلوك املوجه نحو حل املشـكالت وتخفيـف الضـغوط : الفاعلية .7

ًأحيانا . (عن طريق املواجهة املبارشة ملصدر هذه املشكالت وتلك الضغوط

قـد تـدل املواجهـة  .......يجب علينا مواجهة األمـور بطريقـة غـري مبـارشة

 ).ة عىل الغباءاملبارش

وهـو مـن  ،استخدام الطاقة يف وقتها من غري تبديد لجهود الفـرد: الكفاءة .8

 )كالم رائع. (الواقعية بدرجة متكنه من تخطي العقبات وبلوغ األهداف
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 )ممتاز.(مالءمة األفكار واملشاعر والترصفات يف املواقف املختلفة: املالءمة .9

وذلـك  ،ملواجهـة الرصاع واإلحبـاطالقدرة عىل التوافـق والتعـديل : املرونة .10

والرغبـة يف الـتعلم  ،لحل املشكالت بدالً من تجميدها عىل النظم القدميـة

 )كالم رائع. (ويف التغيري والتجريب

 عدم االنتباه: من الحقائق نفسية

تم نرش مئة حقيقة  ..توجد حقائق نفسية مشرتكة بني جميع الناس مهام اختلفوا

 مواقع أو أن يكون له تأثري شخيص معـني لـذا فهـم هـذه رضورية ملن يرغب بتصميم

نرشت هـذا  ...ًفلنبـدأ معـا يف حلقـات مشـوقة ومبسـطة ...األمور رضوري لكل الناس

 ومئـة What makes them click? بعنـوان Dr. Susan Weinschenkالبحـث 

 .معلومة يجب أن يعرفها كل مصمم عن الناس

 أي عمى عـدم االنتبـاه أو inattention blindnessأو ما يدعى : عدم االنتباه# 

ً والفكـرة هـي أن النـاس غالبـا ال change blindnessّعدم االنتباه بسـبب التغـريات 

ّتدقق عىل التغريات الكبرية يف الحقل البرصي تم إثبات هذه الحقيقـة يف العديـد مـن 

لكمبيـوتر؟ ًلكن ماذا يعني هذا لك إن كنت تصمم موقعا أو رسوم لشاشة ا ...التجارب

هذا يعني أنك يجـب أن ال تفـرتض أنـه إذا وجـد أي عـنرص أو شـكل يف املوقـع أو يف 

الصور يجب أن يراه الناس فقط ألنه موجود فإحداث تغيري ما يف الصورة قد ال يلفـت 

 .نظر العديد من الناس

هـل : أنت تقرأ األسـطر الطويلـة بشـكل أرسع لكنـك تفضـل األسـطر القصـرية# 

أن حاولت أن تقرر نوع األسـطر التـي تريـد طباعتهـا؟ هـل ستفضـل حدث ذات مرة 
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كام يف الجرائـد تكتـب النصـوص (كتابة مئة كلمة يف السطر الواحد؟ أم خمسني كلمة 

؟ يعتمد الجواب يف هـذه الحالـة عـىل الهـدف فـإذا )عىل شكل أعمدة أسطرها صغرية

 إذا أردت أن تفعـل أردت أن يقرأ الناس بشكل أرسع عليك أن تضع أسطر طويلة أمـا

أظهرت األبحاث أن عدد  ،ما يفضله الناس لقراءة موقعك فعليك أن تضع أسطر قصرية

الكلامت املثـايل للقـراءة مـن الشاشـة هـو مئـة كلمـة يف السـطر لكـن معظـم النـاس 

 إذا ،) عـنرص يف السـطر الواحـد45 إىل 72مـن (يفضلون األسطر القصرية أو املتوسـطة 

وإذا سـألته يف  ...ل سيجيب األسطر عىل شكل أعمدة متعددةسألت أحدهم ماذا تفض

أي نوع من األسـطر تقـرأ أرسع سـيجيبك األسـطر القصـرية وسـيرص عـىل هـذا ولكـن 

هل ستفعل ما يفضله الناس؟ أم سـتختار لهـم مـا هـو أفضـل؟  ...الحقيقة عكس ذلك

ف أم أنـه هذا األمر يعتمد عىل نوع املوقع وكذلك عىل منط املعلومات هل هي طرائـ

 .موقع للبحث العلمي

لكل إنسان وجهة نظر مختلفة أو املفروض أن تكون له وجهة نظر : وجهة نظري

أنا أفضل األسطر الطويلة ألنني فعالً أرى أن القراءة فيها أرسع وأرسع يعنـي  ،مختلفة

 .كام أنها مريحة للبرص وتشعرك مبتعة كبرية أثناء القراءة ..أسهل
 

 : ةحقائق نفسية مشوق

سـحر (أنت ال تستطيع أن تتذكر أكرث من ثالث أو أربـع أشـياء يف الوقـت نفسـه 

األشخاص الذين لديهم خربة يف املجال العمـيل البـد أنهـم سـمعوا عـن ): 4 أو 3الرقم 

 أي urban legendهذا ما يدعى  ..؟؟...2 أو طرح 2الرقم السحري سبعة عند إضافة 

 .يفة تنترش وكأنها حقيقيةمعلومة لها عالقة بقصة مضحكة أو مخ
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 أجرى بحث كتب فيه أن الناس Millerهناك شخص يدعى : هذا هو الجزء األسطوري

 أشياء بسـهولة وبوقـت أقـل لـذا 9 إىل 5يستطيعون تذكر عدد معني من العنارص من 

يجب عليك أن تضع من خمس إىل تسع عنارص يف القامئة الواحدة أو خمس إىل تسـع 

هل سمعت عن هذا؟؟ إذا كنت قد قرأت عن املجال العميل فالبد  ،أيقونات يف املوقع

هنـاك شـخص آخـر يـدعى  ... غـري دقيـقMillerمـا قالـه : أنك تعرف هذه املعلومـة

Baddeley حاول أن يفرس مـا يـدعى urban legendفـامذا  ... ليعـرف مـدى صـحته

 كانـت كلمـة ً أن ما كتبه ميلر ليس بحثا بلBaddeleyوجد العامل : اكتشف؟؟ الجواب

 inherent limitألقاها يف لقاء للمختصني وهي ناتجة عن تفكريه يف الحدود األساسية 

 .لكمية املعلومات التي يستطيع الناس حفظها يف وقت معني

 بعمل سلسلة من الدراسات عن عمـل الـذاكرة والعمليـات Baddeleyقام العامل 

حدود املعلومات التي ميكـن تـذكرها فوجد أن الرقم الذي ميثل  ..املتعلقة باملعلومات

 .7 إىل 5 وليس من 4 إىل 3يف وقت معني هو من 

تستطيع تذكر ثالثة أو أربعة أشياء خـالل عرشيـن ثانيـة لكـن املصـيبة : الحقيقة

إذا كنـت تقـود سـيارتك ويف : مثـال ،املرة هي أنك ستنىس هذه األشـياء إذا مل تكررهـا

وأعطـاك ) يجـب ال تفعـل هـذا ...ًحسـنا(ك الوقت نفسه تتحدث عرب الهـاتف املتحـر

ستضـطر إىل تكـرار  ..أحدهم رقم هاتف شخص ما لتتصل بـه حينهـا مـاذا سـتفعل؟؟

الرقم عدة مرات لتحتفظ به يف الذاكرة قصرية األمد لكن رقم الهاتف يحتوي عىل أكرث 

من أربعة أرقام وهذا سيصعب املهمة ألنه من الصعب تـذكر أكـرث مـن أربـع عنـارص 

 .ين ثانيةلعرش
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مييل الناس عادة إىل تصنيف العنارص يف مجموعـات : تطبيق عىل هذه املعلومات

أرقـام الهواتـف : مثـال ...تحتوي كل مجموعة عىل ثالثة أو أربعـة عنـارص ..أو خانات

712-569-4532 . 

 مع ذلك هناك الكثري من املواقـع ،ميكن تستخدم هذه الخاصية عند إنشاء موقع

 .ستخدم هذه الخاصيةالتي ال ت

هل مازال الرقم سبعة سحري؟ : Baddeleyعنوان البحث الذي أجراه العامل #

The magical number seven: Still magic after all these years? 

Psychological Review 

  أقوال عن الثقة بالنفس

املهـم  ...ة ال يهم إن مل تكن لديك موهبة طبيعيـ،الثقة هي أهم عامل يف اللعبة#

.Jack Nicklaus ......العمل: أن تحققها وتدعمها والوسيلة الوحيدة لفعل هذا هي

 Robert ......ميكن معرفة فرصتك يف النجاح بأي يشء عرب قياس إميانك بنفسك#

Collier.

واملفتـاح الرضوري للثقـة  ....هناك مفتـاح رضوري للنجـاح هـو الثقـة بـالنفس#

 Arthur Robert ).......ًأن تكون مستعدا لفعـل مـا تريـدهأي (بالنفس هو التحضري 

Ashe.
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ـة# ـىل الـظـروف الخارجـي ـيس ـع ـان وـل ـد الـسـعادة ـعـىل تفـكـري اإلنـس  ........تعتـم

Benjamin Franklin. 

 William ........لقد تم إثبـات أن اكتشـاف طاقـة األفكـار هـو أهـم اكتشـاف#

James. 

الذبـذبات هـي  )...vibrationsهالة شعورية (املشاعر هي عبارة عن ذبذبات #

 .Lynn Grabhorn ........ما يجذب إليك أشياء معينة

املصاعب التـي ال ميكـن التغلـب عليهـا  ...ميكن التغلب عىل املصاعب الحقيقية#

 .Theodore Vail ......ليست حقيقية

األفعال هـي التـي تعطيـك  ....عدم فعل أي يشء يجعلك تشعر بالخوف والشك#

 .... إذا أردت أن تتغلـب عـىل خوفـك ال تجلـس يف البيـت لتفكـر بـه،الثقة والشجاعة

 .Dale Carnegie ........اخرج لتواجهه

 عليك ،تكتسب القوة والثقة عندما تتوقف يف كل تجربة لرتى الخوف يف وجهك#

 .Eleanor Roosevelt ........أن تفعل األشياء لتحقق ما تشعر أنك عاجز عن تحقيقه

 Bartholomew ........قليةالخوف هو حالة ع#

مارك  ........الشجاعة هي مقاومة الخوف والتحكم بالخوف وليس غياب الخوف#

 .توين

 .Johann Wolfgang ......ميكن إزالة الشك باألفعال فقط#
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الفشل الحقيقـي هـو أن  )...إنه كسل أو إهامل(عدم أداء الواجبات ليس فشل #

وير الرؤيـة يحتـاج إىل التغلـب عـىل املخـاوف  تطـ،ال تكافح للنهاية لتحقيـق أحالمـك

 Peter )........عد م البحث عن التشجيع الخـارجي(وإيجاد التحفيز يف داخل اإلنسان 

Murphy.

)علم النفس(ما هو اإلحباط؟؟ 

اإلحباط يف علم النفس هو ظرف أو حالة تحول بني الشخص وتحقيق إحدى حاجاته 

باط خارجي املنشأ يف معظم األحيان أو ناتج عن عوامل  يكون اإلح،النفسية أو االجتامعية

خارجية مع أنني أعتقد الظروف الخارجية تؤثر عىل الشخص حسب نظرته لهـا وحسـب 

 ...حتى لو كانت الظروف الخارجية سيئة تعامله معها فاإلنسان له دور يف حدوث اإلحباط

سلبية فيـزداد وقـد يثبطـه أقصد أن اإلنسان قد يشجع مشاعر اإلحباط بواسطة األفكار ال

 قـد يرغـب الشـخص يف ،بتقبل الواقع والصرب مع السعي لإلصالح وتغيري األوضاع الصعبة

 قد ينتج اإلحباط عن علة يف نفـس اإلنسـان أو ،املشاركة يف حفلة فيمنعه والده من ذلك

 أو عن الرغبة بتحقيق أهداف هي .....عن عاهة يشكو منها أو انخفاض يف مستوى الذكاء

 لكن اإلحباط يـدفع الشـخص لبـذل ،أبعد مناالً من أن يبلغها الشخص بقدراته ومؤهالته

ًوغالبا ما يثري غضـيه ويغريـه بانتهـاج سـبيل العـدوان لكنـه ال ) إحباط إيجايب(جهد أكرب 

 بل قـد يكـون اإلحبـاط بنـاء إذا حمـل ،يورث أي علة نفسية خطرية إال إذا تواصل وتكرر

 يواجه الشخص اإلحباط عندما يعجز عـن تحقيـق ،ل ملشكالتهالشخص عىل اكتشاف حلو

رغباته بسبب عائق ما مادي أو اجتامعي أو نفيس أو إعاقة أو قد ينـتج عـن حالـة رصاع 

 يحـاول اإلنسـان التغلـب عـىل اإلحبـاط لتجـاوز ،نفيس تحول دونه ودون إشباع دوافعـه
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باط تـدعى الحيـل العقليـة تأثرياته النفسية وهناك طرق غري مبارشة للتغلب عىل اإلح

mental mechanism،تكـوين رد – التعـويض – النسـيان –الكبت :  من هذه الحيل 

 قد يـؤدي اإلحبـاط ، التربير– النكوص – االنسحاب – اإلسقاط – احالم اليقظة –فعل 

 .إىل حدوث مشاكل نفسية معقدة وخطرية

:أمراض القلق والتحليل النفيس

أعطى فرويـد : يق التيارات العصبية وتعصيب الدماغمتييز حاالت الخوف عن طر

كبت املخاوف :  لحاالت القلق وآليات الدفاع املحيطة به مثلneurosesاسم العصاب 

 واإلحالل أو التعويض وهي آلية دفاعية تنتقـل فيهـا العاطفـة repressionوالرغبات 

 مصطلح أمـراض القلـق اليوم يستخدم األطباء النفسيني ،والرغبات إىل بديل أكرث قبوالً

بدالً من هذا لتجنـب قـول أن أعـراض القلـق تـنعكس بـالرضورة عـىل آليـات الـدفاع 

 . الفرويدية

 لـذلك conflictsأعراض القلـق تعكـس الرصاعـات يف الالوعـي : يف منوذج فرويد

:  يف النموذج السلويك،يكون الهدف من العالج بالتحليل النفيس كشف هذه الرصاعات

لكن يف كلتا الحالتني تكون أمراض  ،لقلق عن حاالت االستجابات البسيطةتنتج أعراض ا

القلق التي متنع الناس من العيش وأداء وظائفهم يف الحياة بشكل طبيعي مرتافقة مع 

 ولـذلك تكـون ناتجـة عـن traumatic experiencesذكريـات عـن تجـارب صـادمة 

ــيم ــوذجني ...التعـل ــال النـم ــادمة وآل: يف ـك ــذكريات الـص ــي اـل ــوف الرشـط ــات الـخ ـي

conditioned fearتلعب دورا يف أمراض القلق ً . 
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مع ذلـك  ...تقوم طرق عالج أمراض القلق عىل أساس هذين النموذجني املختلفني

يسعى التحليل النفيس إىل جعل املرىض يكتشفون رصاعاتهم الداخلية ويهدف العـالج 

ًغالبا بواسطة عملية اإلطفـاء السلويك إىل إراحة املرىض من أعراض القلق ويحدث هذا 

مازات إيجابيات هاتني الطريقتني وكذلك الطريقة الحديثـة  ....extinctionأو اإلخامد 

بعض املؤلفني  ،موضع نقاش) cognitiveالعالج اإلدرايك (التي طورها األطباء النفسيني 

متـاز يقولون أن طريقة التحليل النفيس قادرة عىل استخدام عمليـة اإلخـامد بشـكل م

لهذا ميكن النظر إىل التحليـل الـنفيس عـىل أنـه  ...عرب الثقة التي يبنيها املعالج النفيس

طريقة إلعادة تعصيب الدماغ وبعبارة أوضح ميكن القول أنه يقوي املسـالك العصـبية 

التي تؤثر عىل األميغداال خاصة أن الذكريات العاطفية محفورة يف األميغداال بحيث ال 

لذا أفضل حل ممكن هو تريب املرىض عىل التحكم مبشاعرهم وأفضل  ...ميكن محوها

 ،طريقة لفعل هذا هي تجنيد القـدرات العقليـة للـقرشة لتهدئـة عواطـف األميغـداال

للحصول عـىل فهـم أوسـع لظـاهرة األميغـداال التـي تتضـمن التـدريب عـىل الـتحكم 

 وهكـذا medial prefrontal cortexباألميغداال بواسطة القرشة األماميـة املتوسـطة 

 . سنفهم كيف تعمل مختلف طرق عالج أمراض القلق

 :علم النفس العصبي اإلدرايك

Jordan Grafmanيقـول أن مجـال  ، هو عامل يف مجال علم األعصـاب اإلدرايك

علم النفس العصـبي اإلدرايك يركـز عـىل العالقـة بـني الـدماغ والسـلوك عـرب دراسـة 

 ن أذى دماغي أو صدمة مثل األشـخاص الـذين عاشـواالحاالت املرضية التي تعاين م
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كـام يـدرس القصـور الـدماغي بسـبب  ...يف ظروف الحرب أو الذين أصـيبوا بالسـكتة

 .األمراض التي تسبب تدهور القدرات

يرـكـز عـلـم اـلـنفس  ،عـلـم اـلـنفس العـصـبي اإلدرايك ـمـرتبط بعـلـم اـلـنفس اإلدرايك

كيـف يـتكلم  ،شـخاص الطبيعيـني يف اليـوماإلدرايك عىل عدد املهامت التي يقوم بها األ

رشح كيفية قيـام  ،فهم املواضيع الفكرية ،تعلم اللغات املختلفة ،الشخص مع اآلخرين

تخـزين  ،)مثل الروايات العاملية(كتابة الروائع  ،األشخاص بالعمليات الحسابية املعقدة

 .عيالسلوك االجتام ،تكوين املعتقدات ،واسرتجاع املعلومات من الذاكرة

علم النفس العصبي اإلدرايك هو دراسة ما يحدث يف الدماغ عندما يفكر الشخص 

علـم (يدعى علم النفس العصـبي اإلدرايك بـني املتعلمـني يف هـذا املجـال ب ،أو يتعلم

ـحـل  ،الـتـذكر ،اإلدراك أو عملـيـة التفـكـري يتـضـمن الرتكـيـز ،brain science) اـلـدماغ

يسعى علم النفس العصبي ملعرفـة املنـاطق  ،لعقيلالتفسري ا ،استخدام اللغة ،املشاكل

الدماغية التي تقوم بالوظائف اإلدراكية وكيفية حدوث هـذه الوظـائف وكيـف تتـأثر 

ال يهـتم هـذا العلـم فقـط  ،هذه الوظائف عند حدوث أذى دماغي أو صدمة نفسـية

 .ًبتأثري الدماغ عىل التعليم بل يهتم أيضا بتأثري التعليم عىل الدماغ

 أن األطفال الـذين يكـربون يف وسـط ينشـط حواسـهم البرصيـة والسـمعية ُوجد

بزيـادة املعلومـات التـي يتعـرف عليهـا وبزيـادة  ّيتغـري الـدماغ ،يتعلمون برسعة أكرب

يهتم العلامء الذين  ...الخربات والتجارب فعملية التعلم تؤثر عىل الدماغ بشكل عميق

ًي تـزداد سـوءا مـع تقـدم الـزمن بعلـم يدرسون مرض الزهامير واألمراض العصبية التـ

يصـبح الـدماغ : هناك حقيقة يؤمن بها العلامء يف هذا املجال ،النفس العصبي اإلدرايك

 .أفضل بزيادة التعلم وتنخفض القدرات وتتدهور يف حالة خمول الدماغ
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 .مراكز السعادة يف الدماغ

يف الدماغ موجـودة يف  reward circuit وجد العلامء أن أهم مراكز دائرة املكافأة 

 ventral tegmental (VTA)منطقة . medial forebrain bundle ( MFB(منطقة 

 هام من أهم املراكـز يف دائـرة املكافـأة ولكـن توجـد منـاطق nucleus accumbensو

 كـل ، والـقرشة األماميـة ومنـاطق محـددة يف الثـاالمسseptumأخرى مثل األميغداال و

 . لها دور يف نواحي عديدة من االستجابة السلوكيةواحدة من هذه الرتاكيب 

 وعىل وظـائف اإلفـراز عنـد ventral tegmentalيؤثر الهيبوثاالمس عىل منطقة 

تنشط استجابة القتـال أو الهـروب . pituitary glandالغدد بواسطة الغدة النخامية 

ذي يساعدنا  الperiventricular system (PVS(يف جهاز  ...دائرة العقاب يف الدماغ

 تراكيـب دماغيـة مختلفـة PVSتتضـمن ال  ...عىل التكيف مع املواقف الغري سـعيدة

بعض الرتاكيـب  ...sylviusمثل الهيبوثالمس والثاالمس واملادة الرمادية املحيطة بقناة 

 . الثانوية يف هذه الدائرة توجد يف الهيبوكامبس واألميغداال

ألستيل كولني الذي يحفز إفراز الهرمون تعمل دائرة العقاب عن طريق استخدام ا

 الذي ينبـه الغـدة الكظريـة إلفـراز األدرينـالني الـذي ACTHاملغذي للغدة الكظرية 

تنشيط دائرة العقاب يؤدي إىل تثبيط دائـرة  ..يجعل الجسم يستعد للقتال أو الهروب

 MFB ...املكافأة وهذا يدعم الرأي الذي يقول بأن الخوف والعقاب يبعـدان السـعادة

الخـوف : املشاعر األساسية عند اإلنسـان( هام أهم جهازين للتحفيز عند البرش PVSو

 . ، يترصف اإلنسان بطرق مختلفة لتجنب املواقف املؤملة)والسعادة
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 تـرتبط the behavioural inhibition system BISتوجد دائرة ثالثـة تـدعى 

 وهــي تســتقبل basal nuclei وباألميغــداال وsepto-hippocampal systemب

املعلومات من القرشة األمامية وتنقل االسـتجابة بواسـطة األعصـاب النورأدريناليـة يف 

locus coeruleus واألعصاب السريتونينية يف medial raphe nuclei....  يعتقـد بـأن

 . السريتونني له دور هام يف هذه الدائرة

تحيلة وال يبقى للشخص  عندما تكون استجابة القتال أو الهروب مسBISتتنشط 

قد يساعدنا هـذا  ...هذا التثبيط السلويك له عواقب وخيمة ...أي خيار سوى االستسالم

 .يف فهم آلية تدمري التوتر املزمن لصحة الناس

 : السلوك الفردي

العدوانية إقامة عالقات  ،لنعرف األصل الجوهري للسلوك والترصفات مثل امليش

  األساسية يف الفيزياء مثل القانون الثاين للرتموديناميـك،ودية يجب أن نفهم القوانني

اإلنرتوبيا هو عامل ريايض يعتـرب ( يزداد دامئا entropyينص هذا القانون عىل أن ال

مقياسا للطاقة غري املستفاد منها يف نظام دينامييك حراري وهو أيضا مقياس للفوىض 

تمع أو نظام ما وميثـل امليـل والعشوائية يف نظام مغلق وتدهور حتمي ومستمر ملج

أي أن ) االـفـرتايض لجمـيـع أـنـواع اـملـادة والطاـقـة يف الـكـون نـحـو حاـلـة ـمـن التوـحـد

سـتتحول إىل ) و هي كنيسة مسيحية تستخدم كمقـر ملطـران األبرشـية(الكاتدرائية 

كومة أحجار لكن كومة األحجار لن تتحول إىل كاتدرائية، لذلك يجـب عـىل عضـوية 

ب عـىل اإلنرتوبيـا لتبقـى عـىل قيـد الحيـاة يف بيئـة قليلـة التنظـيم اإلنسان أن تتغل

 الـسـبب: (  ميـكـن إـعـادة ـصـياغة مقوـلـة ـهـرني البورـيـت،بالنـسـبة لجـسـم اإلنـسـان
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للمحافظة عىل عضوية اإلنسان العالية : بكلامت أخرى) الوحيد لوجودك هو أن تعيش

 . التنظيم يف بيئة متيل للفوىض

الحصول عىل الطاقة بشكل :  للحصول عىل الطاقةطورت العضوية الحية طريقتني

مبارش من أشعة الشمس وهذا ما تفعله النباتات عندما تقـوم بعمليـة البنـاء الضـويئ 

photosynthesis فتأـخـذ الطاـقـة ـمـن الـفـوىض الشمـسـية solar entropy . تـجـري

تحـول  العضوية عمليات مهمة للمحافظة عىل الطاقة الشمسية التـي حصـلت عليهـا،

ـذاء ا ـة الشمـسـية إىل ـغ ـات الطاـق ـه اإلنـسـان edible formلنباـت ـا يفعـل و ( وـهـذا ـم

 ). الحيوانات

ليترصف اإلنسان والحيـوان بهـذه الطريقـة يجـب أن يكـون لهـام جهـاز عصـبي 

 .ويخربهم عام يحدث يف البيئة الخارجية) الجسم(يخربهام باحتياجات البيئة الداخلية 

 يـفرس دمـاغ اإلنسـان هـذه ، خـالل أحاسيسـه يدرك اإلنسان العامل الخارجي من

 ،)سـلوكيات(األحاسيس فتتحول إىل معلومات يرد عليها اإلنسـان باسـتجابات محـددة 

تصدر عن الكـائن  وتخزن هذه املعلومات يف الذاكرة كذكريات سعيدة أو غري سعيدة،

 .الحي سلوكيات مثل الحركة للحفاظ عىل متاسك العضوية

ـة  ـلوكياتنا بدائـي ـض ـس ـف primitive بـع ـة للتكـي ـري قابـل  incapable of وـغ

adaptation، هذا النـوع مـن السـلوكيات يجعلنـا نـترصف بطريقـة تلقائيـة إلرضـاء 

الـجـوع، العـطـش، إذا تكلمـنـا ـعـن الناحـيـة الفيزيولوجـيـة : احتياجاتـنـا األساـسـية مـثـل

 reptilianالعصبية سنقول بأن هذه السلوكيات تنشط الرتاكيب الدماغية التي تسمى 

 . فيعمل الهيبوثالمس وجذع الدماغ
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هـنـاك ـسـلوكيات معـقـدة تتـضـمن ـتـذكر األحاـسـيس والتـجـارب الـسـعيدة وـغـري 

السعيدة التي حدثت معنا يف املايض واألفعـال التـي أدت إىل حـدوث هـذه التجـارب 

 . التي متثل املعرفة االجتامعية والثقافية التي اكتسبناها

إىل حـدوث ) زيادتهـا(ذي يـؤدي ارتفاعهـا ترتبط هذه السلوكيات بـالعواطف الـ

مـن ناحيـة  وهذه التغريات رضورية للقيام بالفعل، ...تغريات يف الجهاز القلبي الوعايئ

هذه السـلوكيات متثـل تنشـيط الرتاكيـب الدماغيـة التـي تسـمى : فيزيولوجية عصبية

mammalianفيعمل الجهاز اللمبي  . 

مـدروس وتحتـاج إىل مخيلـة أي هناك سلوكيات تتطلب تخطيط مفصل وتفكـري 

جزء من القرشة الدماغية ال يرتبط  ( associative cortexتحتاج إىل القرشة الدماغية 

) بشكل مبارش باألحاسيس أو بالجهاز الحريك ولكن له دور يف العمليات العقلية العليـا

 ،للتفكري يف خطط تؤكد لنا أن ترصفاتنا سـتؤدي إىل نتـائج مرضـية ولـن تكـون مؤذيـة

ـة  ـن ناحـي ـبرشي أي ـم ـل اـل ـة للعـق ـدرات الخالـق ـداع والـق ـربز اإلـب ـات ـت ـذه الترصـف ـه

 .neocorticalفيزيولوجية عصبية متثل نشاط الرتاكيب الدماغية التي تسمى 

 سلوكنا؟؟) البيولوجيا(هل ميكن أن تفرس 

مفتاح النقاش يف دراسة علم النفس يف القرن املايض هو ما إذا كـان علـم الـنفس 

ومعرفة املركبـات الكيميائيـة والتفـاعالت يف دماغنـا سـيفرس ) دراسة الدماغ(العصبي 

 .سلوك اإلنسان أو الحيوان

 ...هناك جوابان لهذا السؤال وكل جواب له تعليل
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ميكـن أن نحصـل عـىل  ،سـلوكنا) البيولوجيا(ميكن أن تفرس  ...نعم: الجواب األول

ىل أنـنـا نـسـتطيع معرـفـة  ـعـChaos theoryـتـنص نظرـيـة  ،رشح ـملـا أـلـيس ـكـذلك؟؟

األحداث إذا عرفنا سلوك كل الذرات يف العـامل خـالل فـرتة وإذا اسـتطعنا الوصـول إىل 

حينهـا سـنعرف سـلوك اإلنسـان  ...املستوى الكيميايئ األسايس الـذي يعمـل يف الـدماغ

 .وسنعدله وسنعالج األمراض التي تصيبه

لدينا مرض الفصـام عـىل  ،ُوجد األساس البيولوجي ملجموعة من األمراض النفسية

 .تكون أدمغة مرىض الفصام أصغر وتكون تراكيز دوبامني لديهم عالية ،سبيل املثال

مثـال  ...إذا اكتشفنا وجود مادة ما يف الدماغ سـيفيدنا هـذا يف صـنع عـالج دوايئ

 .أدوية االكتئاب: عىل هذا الكالم

الطرق البيولوجيـة غـري  ،كناسلو) البيولوجيا(ال ميكن أن تفرس  ...ال: الجواب الثاين

الهبـوط مبشـاعرنا  ،وهي قليلـة بالنسـبة لتعقيـد السـلوك الـبرشي والعواطـف ،كافية

 هـو أمـر ال أخالقـي كـام إنـه ال robot-like behaviorوعواطفنا إىل مسـتوى اآللـة 

 .يعطي اعتبارات للعوامل البيئية وتجارب الطفولة وتأثري األصدقاء واإلعالم

 مثل تحليل فرويد للنفس أو التحليل النفيس الحديث يهتم بكـل التحليل النفيس

 .األسباب واألمراض

 يـؤدي إىل سـلوك Prozacمعظم العالجات الدوائية لها آثار جانبيـة فمـثالً دواء 

 .عدواين وهذا رد عىل من يقول بأن البيولوجيا تساعد يف صنع أدوية فعالة
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ميكـن معالجـة صـدمات  ،ب املشـكلةتعالج األدوية التأثريات الظاهرية وليس سب

 .الطفولة بالجلسات النفسية بدالً من استخدام مضادات االكتئاب

 العواطف واإلدراك

 كيف تؤثر العواطف عىل اإلدراك واتخاذ القرارات؟؟؟

عندما تواجه الكائنات الحية مواقـف تهـدد حياتهـا تسـتخدم قـدراتها ومهاراتهـا 

هـم األفضـل يف تحديـد التفاصـيل التـي تـؤثر عـىل الـبرش  ،السلوكية يف اتخـاذ القـرار

يقـول الفالسـفة  ،األحداث التي تحصل يف البيئة ويف التفكري بعدد كبري من االستجابات

الغربيني أن مهارتنا يف اتخاذ القرار تتأثر بشكل أسايس بقدرتنا عـىل التفكـري والتعليـل 

املعلومـات التـي حصـلنا  ،اوإيجاد جميع الحلول البديلة املتاحـة لنـ) معرفة األسباب(

عليها مـن الدراسـات التـي أجريـت خـالل الخمـس عرشة سـنة املاضـية أجربتنـا عـىل 

 هـذه ،)املعلومـات ووجهـات النظـر التـي آمنـا بهـا يف املـايض(مراجعة هذه األفكـار 

الدراسات تدعونا إىل مراجعة فهمنا لعمليـة اتخـاذ القـرار بإفسـاح املجـال للتفكـري يف 

 .emotionهو العاطفة  ....قععامل غري متو

ـدعى  ـة ـصـغرية ـت ـان بنـي ـاغ اإلنـس ـد يف دـم ـوزة amygdalaيوـج ـبه الـل ـكلها يـش  ـش

almond) الوظيفة األساسية لل  ،)و معنى اسمها بالالتيني اللوزةamygdale هي وضع 

عنـدما تتلقـى  ،معاين شعورية للمنبهـات الحسـية التـي نسـتقبلها مـن العـامل الخـارجي

ُ وتعـد تقريـرا quick assessment أو أكـرث تقـوم بعمـل تخمـني رسيـع األميغداال منبه

: تصنف االميغداال محتويات املنبهات إىل قسـمني ،للدماغ عام يجب أن تتوقعه العضوية

 لعمـل توقـع ،ومحتويات خطرة ألشياء يجب تجنبها أو الهـرب منهـا) آمن(محتوى جيد 
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تسـتخدم  ،جـودة يف دوائـر الـدماغرسيع تستخدم األميغداال املعلومـات الفطريـة املو

ًاألميغداال أيضـا املعلومـات املكتسـبة واألفكـار املوجـودة يف ذاكـرة الـوعي والالوعـي 

 ).العقل الباطن(

ُال تعد األميغداال التقارير فحسب لكنها تحفز سلسلة من االسـتجابات تقـوم بهـا 

 ـمـن اليشء أو تجنـبـه االـسـتجابة الـسـلوكية ـبـاالقرتاب: أوالً ،األـجـزاء الدماغـيـة األـخـرى

التفاعالت التلقائية  ،اإلشارات واألصوات التي تعرب عن الحالة العاطفية ...واالبتعاد عنه

 ،ّالتغريات يف الضـغط الرشيـاين ويف معـدل النـبض: املتعلقة بالجهاز العصبي الالإرادي

يتفاعل الجهاز الغـدي فيفـرز األدرينـالني لتحريـك العضـوية وهرمونـات أخـرى مثـل 

ّحدث األميغداال تغريات يف حالة الجهاز  ُت ،تستسرتون الذي يحرض السلوك الجنيسال

هنـاك حـاالت  ،)السـعادة واالبتهـاج أو الحـزن(ّالعصبي مثـل تغـري الحالـة العاطفيـة 

تؤثر األميغداال عىل سلوك اإلنسـان طـوال  ...عاطفية قوية ومرئية مثل نوبات الغضب

 .حظها اآلخرونّاليوم وتحدث تغريات طفيفة ال يال

ُيدرك الـدماغ التغـريات الجسـمية التـي تحـدثها األميغـداال  Antonioيقـول  ،ّ

damasio) هذه التغذية الراجعة من املعلومات هامة ): بروفيسور يف علم األعصاب

يتحكم الـدماغ  ،من املحيط إىل املركز لفهم عواطف اإلنسان ودورها يف اتخاذ القرار

األجـزاء األماميـة مـن الـدماغ تشـكل ثلـث الـدماغ  ،هازيـةّبالتغريات العضـوية والج

كيف تـؤثر األجـزاء األماميـة  ).....األجزاء األمامية من الدماغ عند الحيوانات صغرية(

عىل التخطيط واتخاذ القرار؟؟ توصل العلامء إىل أجوبة عديدة عـرب دراسـة األذيـات 

 خضـع Elliotض يـدعى هناك مـري ،التي تصيب هذه املناطق وتأثريها عىل السلوك

 Elliotكـان  ...لعملية إزالة ورم من األقسام املركزيـة يف الفصـوص األماميـة للـدماغ
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ألنـه أطلـق  ..رجل أعامل ناجح ولكن بعد إجراء العمليـة قلـت كفاءتـه وخرس عملـه

سلسلة من القرارات التي سببت أزمة اقتصادية وحتى حياتـه الخاصـة مل تكـن أفضـل 

قد انفصل عن زوجته وتزوج مـرة أخـرى ثـم انفصـل مـرة أخـرى من حياته العملية ف

ألنـه معـاق ) أو تعويضـات(واألسوء من كل هذا أن الحكومة رفضـت إعطـاءه فوائـد 

مل تظهر االختبارات النفسية والعصبية وجود  ،ألنه مل يتأكدوا من وجود اإلعاقة) ًعقليا(

 من مشاكل Elliotعاين  ،مةأي خلل يف القدرات اللغوية والحسابية وكانت ذاكرته سلي

هـذا الخلـل هـو عـدم القـدرة عـىل حـل  ...حقيقية يف حياته تدل عىل وجود خلل ما

األميغداال والفصـوص : مشاكل الحياة اليومية ويتعلق بالرتاكيب الدماغية التي ذكرناها

 .األمامية

ّ بصـياغة تخـيالت prefrontal cortexللتعامل مع خيارات عديدة تقوم منطقة 

تتحفـز  ،لكـل صـورة) يحوي معلومات(لسيناريوهات بديلة مع محتوى علمي ) رصو(

 ...هذه الصور بتأثري األميغداال التي تعرض اسـتجابات عاطفيـة مناسـبة لكـل محتـوى

تتضمن العروض واالستجابات التي تحفزها االميغداال تفاعالت جسـمية تـدل عـىل أن 

هذه العمليـات تسـاعد  ،)و إيجابيةأ(هذا الفعل سيرتافق مع استجابة جسمية سلبية 

الدماغ عىل اتخاذ قـرار رسيـع بواسـطة إقصـاء السـيناريوهات الغـري مناسـبة وإبقـاء 

تحدث هذه العمليات برسعة تفـوق رسعـة عمليـات التنبـؤ  ...السيناريوهات املناسبة

العقالين لكنها تساعد العمليات العقلية ألنها تؤدي مهمة اتخـاذ الكثـري مـن القـرارات 

 .حتى تتفرغ العمليات العقلية للتفكري يف مشاكل أخرى تحتاج للرتكيز

ـرار ـا حــدث ل : دور العواطــف يف اتخــاذ الـق ـة Elliotســبب ـم  حســب نظرـي

damasio تأذي العمليات الدماغيـة التـي لهـا دور يف اتخـاذ القـرار بسـبب العمليـة 
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 الفصـوص  أي بسـبب عـدم وجـود اتصـال كـايف بـنيElliotالجراحية التي أجريـت ل 

األمامية واألميغداال وهذا يؤثر عىل التنبؤات العاطفيـة التـي تـرتبط مبحتـوى األفعـال 

خيارات محتملة ألفعال تولد شـعور بتـأثري األميغـداال ميثـل التنبـؤ : التفسري(املحتملة 

لهذا السبب سريدد علم األعصـاب  )......بالشعور الذي سنشعر به لو اخرتنا هذا الفعل

 .للقلب أسباب التي ال ميكن تربيرها: pascalمقولة 

 ذهان يف قرية عاملية): truman show(أوهام 

 The “Truman Show” delusion: Psychosis inعنوان البحث باإلنجليزية 

the global village 

 Andy Warhol)....  دقيقة15ًيف املستقبل سيصبح كل شخص مشهور عامليا ملدة (

 ،truman showأوهـام : ل األوهـام النفسـية وهـيسجلت حالة جديدة يف مجا

 .يشعر املريض املصاب بهذه األوهام بأنه بطل يف أحد األفالم التي تعرض للتسلية

تلفزيـون (وصف األطباء وضع مجموعة من املرىض الـذين يعـانون مـن أوهـام تشـبه 

 ّحيث يتخيـل املـريض نفسـه يف برنـامج تلفزيـوين يصـور كـل تفاصـيل حياتـه) الواقع

ما : أوالً ،هناك ثالثة أمور هامة يف هذا املرض ،فيشاهده الناس ويهتمون مبا يحدث له

مضـمون : ًثالثـا ،دور الحضـارة يف تكـون هـذه األوهـام: ًثانيـا ،سامت هذه األوهـام؟؟

 .الدراسات الحضارية لألوهام واملتعلقة بنظرية اإلدراك لألوهام

األوـهـام املـحـددة تـتـأثر  ،ّ أوـهـام متـغـرية-أوـهـام ثابـتـة :األوـهـام لـهـا نوـعـان: النـتـائج

 .لكن األوهام الشاملة ثابتة مع مرور الوقت ،بالحضارة

مع ظهور اإلنرتنت ووسائل االتصال الحديثة التي تفسح املجـال : نبذة عن الحالة

هذه النقلة الحضارية ستدفع  ،للتفاعل االجتامعي خضع املجتمع لنقلة حضارية كبرية
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و (ّ ستؤثر التغريات الحضارية العمالقة عىل األمراض العقلية؟؟ كيف: الشخص للتساؤل

تشكل مواقع اإلنرتنت مثل موقع  ،)كيف ستساهم يف اإلصابة بأمراض عقلية ونفسية؟؟

youtubeأدت هاتـان الظاهرتـان إىل  ، وتلفزيون الواقع ظاهرتان مهمتان يف الحضـارة

هـذا النـوع مـن التسـلية  ،)كاءأو ذ(إثبات إمكانية ظهور أشخاص ليس لديهم موهبة 

أدى إىل الحصول عىل الشهرة بكل سهولة فالشخص الـذي يشـارك يف بـرامج تلفزيـون 

رض عـىل األطبـاء يف أحـد  ُع ،الواقع قد يشاهده عرش ماليني شخص يف الليلة الواحدة

هـؤالء املـرىض لـديهم إميـان  ،املستشفيات خمس مرىض تسيطر عليهم أفكـار الشـهرة

مثـل  ....نجوم يف تلفزيون الواقع الذي ينقل حيـاتهم اليوميـة للمشـاهدوهمي بأنهم 

 ). أحد أفالم املمثل جيم كاريthe Truman show( فيلم 

تنبـأ هـذا الفـيلم  ،1998عرض هـذا الفـيلم يف عـام : the Truman showفيلم 

يـروي هـذا الفـيلم قصـة رجـل يف الثالثـني مـن عمـره يـدعى  ،بظهور تلفزيون الواقع

Truman Burbank، حيث تصـور كـل  ،تتحول حياة هذا الرجل إىل برنامج تلفزيوين

 وهـي حلقـات تلفزيونيـة soap operaمثل مسلسالت (تفاصيل حياته دون أن يعلم 

ُإذاعـيـة أو تلفزيونـيـة يومـيـة نهارـيـة تـعـرض لرـبـات البـيـوت وتـعـالج متاـعـب الحـيـاة 

 ،)رعـى تقـديم هـذه املسلسـالتتعود التسمية إىل رشكات التنظيف التي ت ....اليومية

زوجته وأصـدقاءه ) دون أن يدري (Trumanتضمن العمل التلفزيوين الذي ميثل فيه 

يف البدايـة يعـيش ترومـان  ،وتم التحكم بالطقس يف هذا الربنامج ....وزمالءه يف العمل

يعيش ترومان حياة هادئة لكـن تشـوبها بعـض  ،ًوهو ال يعرف شيئا عن حقيقة حياته

يسـافر ترومـان مـع والـده عـرب البحـر يف  ، التي متنعه من االستمتاع بحياتـهالشوائب

 ،مركبهام الصغري فتهب عاصفة شديدة ينجو منهـا ترومـان لكنـه يفاجـأ مبـوت والـده
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يقع ترومان يف حب فتـاة ولكـن ال  ،يشعر ترومان بالذنب وبأنه السبب يف وفاة والده

ويف نهاية الفيلم يعرف ترومان  ،مل ميتيكتشف ترومان أن والده  ،...تكتمل قصة حبه

كل يشء عىل حقيقته ويكتشف أنه كان يعيش يف قصة مزيفـة كتبهـا أحـد املخـرجني 

املدينـة التـي يعـيش فيهـا ترومـان عبـارة عـن  ،وأخرجها لتعرض يف مسلسل تلفزيوين

بـرتت  ،ستوديو وكل أصدقاءه وحتى الناس الذين يسريون يف الشارع ما هم إال ممثلني

صة حب ترومان ألن حبيبته كانت ممثلة أرادت أن تخربه عن زيف حياتـه فطردهـا ق

 .اختار ترومان أن يعيش يف حياة واقعية بعد أن اكتشف زيف حياته .....املخرج

 سيطرة األفكار

إذا تسللت فكرة ما إىل عقل اإلنسان قد تبـدو فكـرة  ...لألفكار قوة ال يستهان بها

مهـام كـان محتـوى الفكـرة يعتقـد  ...ر والضغوطات الحياتيةعابرة أو ناتجة عن التوت

 يف البدايـة تكـون الفكـرة شـفافة ،اإلنسان عادة أنها مجرد كلامت لن تؤثر عىل حياته

وبسيطة وخالية من التعقيدات وتجلس بهدوء يف أحد أركان الـذهن ثـم تولـد نقـاش 

 يشـعر اإلنسـان  تتضـخم الفكـرة دون أن،طويل تزيد من خالله أهمية هـذه الفكـرة

بزيادة حجمها ثم تصيبه حالة تشبه الوسواس القهري حيث تسيطر عىل اإلنسان رغبة 

عارمة تدفعه للبحث عن إجابة لسؤال معني يكون مـن ضـمن مكونـات الفكـرة التـي 

تنمو يف أعصـاب اإلنسـان حتـى يصـبح اجتثاثهـا أقـرب إىل املسـتحيل إذا مل يسـتجمع 

 فاألفكار املهيمنة تثبط الوعي والتفكري فيقوم ،عقالنيةاإلنسان طاقته ويترصف بوعي و

اإلنسان بأفعال ليس لها أسـاس منطقـي ومييش دون أن ينظـر حولـه أو يـرى إىل أيـن 

يذهب أو يفكر بالنتائج وكأن قوة غريبة تقوده إىل حيث ال يدري وهو ال يرهق نفسه 

 قـد تكـون الفكـرة ،اهابالتفكري وال يريد أن يقود نفسه فتقوده فكرة تعميه عـام سـو
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مهمة لكن اإلنسان ال يستطيع أن يجيب عن جميع األسئلة برسعة أو يف وقـت قريـب 

 التفكـري أهـم عمليـة عقليـة ألن األفكـار ،أو أن يحصل عىل ما يريد بعد فـرتة قصـرية

 إذا ،ّالناتجة تستطيع أن تغري حياة اإلنسان وتحدد مصريه والفكـرة لهـا طريـق طويـل

واالنجـراف مـع  ..... الطريق الخاص بفكرة ما قد ال يتمكن من العـودةسار اإلنسان يف

الفكرة واألفكار الناتجة عن الفكرة يضع اإلنسان يف مجال ضـيق فـال يطـور نفسـه وال 

يشعر بالحاجة للنجاح وتحقيق الذات وهنا يرد إىل ذهن اإلنسان مفهـوم اليقظـة ألن 

 الـتخلص مـن ، تغـرق يف ظـالم دامـسسيطرة األفكار عىل عقول الجامهري قد تجعلهـا

ًجربوت الفكرة يحتاج إىل إقناع النفس بأنه إن كانت هذه الفكرة مهمـة فهنـاك أيضـا 

ًأفكار كثرية مهمة أيضا منها أفكار أساسية ال ميكن نسيانها أو ركنها جانبا ً. 

 الوسواس القهري

 .أول من استخدم اصطالح الوسواس القهري هو األملاين كارل فيستال

مييـل  ،ًيعترب الوسواس القهري أكرث األعصبة النفسية بطئـا ومـيالً للشـفاء التلقـايئ

% 40-30يحـدث الشـفاء التلقـايئ بنسـبة   سـنوات،5-3املرض إىل الشفاء التلقايئ بعد 

مـن % 1أما بقية الحاالت فتتدهور وتصـبح مزمنـة وينتحـر  ،سواء متت املعالجة أم ال

 .املرىض بسبب االكتئاب

س القهري هو تعلق الفـرد بفكـرة معينـة تالزمـه يف كـل األوقـات وتحتـل الوسوا

وعيه مع أن املريض يدرك خطأه ويعرف أن هـذه الترصفـات التـي يقـوم بهـا بسـبب 

 املشـكلة يف هـذا املـرض هـي أن هـذه الفكـرة ليسـت ،الوسواس سخيفة وبـال طائـل

 ال يسـتطيع) ريضاملـ(ككل األفكار تأيت وتذهب بسـالم ولكنهـا تكـون قهريـة أي أنـه 



 
  

 

 

 
 

55  

مثل تكرار جمل نابيـة أو كلـامت كفـر يف ذهـن املـريض أو  ...االنفكاك منها أو إزالتها

تكرار نغمة موسيقية أو أغنية تظل تالحقه وتقطع عليـه تفكـريه مـام يتعـب املـريض 

 .ًوقد يؤذيه جسديا مثل حاالت اإلصابة مبرض هوس نتف الشعر

فقد يغسـل املـريض يديـه  ،املتعلقة بالنظافةًو ميكن أن يشاهد كثريا يف النواحي 

 !لعدة مرات ملجرد مصافحته ألي شخص أو قد يستحم عدة مرات يف اليوم الواحد

ملاذا يعد من األمراض النفسية الخطرية؟؟ بسبب ما يسببه من أذى نفيس يتمثـل 

ن وم ،باالستسالم والعجز وأذى جسدي ويتمثل باإلصابات الناتجة عن األفعال القهرية

شدة خطورة هذا املرض قد يضعه بعض األطباء يف درجة وسـط بـني األشـكال األخـرى 

 للعصاب وبني الذهان

قد تحدث درجة خفيفة من هذه األفكار عند كل إنسـان يف فـرتة : معلومة هامة

أما الوسواس القهري فهو يتـدخل يف حيـاة الفـرد  ً،من فرتات حياته وهذا ال يعد مرضا

إذا نحـن ال نحـكـم ـبـاملرض إال إذا  ...ً الفـرد متاـمـا عـن العـمـلويـؤثر فيـهـا وقـد يعـيـق

ًاستمرت األعراض لفرتة طويلة وأصبحت بال معنى وسببت ضغطا عصبيا وحالـت دون  ً ّ

%) 35-25مثل االسـتعداد الـورايث بنسـبة (قد توجد استعدادات . أداء واجبات املريض

روف محفـزة تسـاعد عـىل لإلصابة بهذا املرض عند األشخاص األسوياء فإذا وجـدت ظـ

 .اإلصابة ميكن أن يتحولوا إىل مرىض وسواس قهري

 % 3-1نسبة اإلصابة بهذا املرض بني البرش ما بني 
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ال يصاب املرء بالوسواس القهري نتيجـة ضـعف الشخصـية أو عـدم : سبب املرض

ًيعد مرض الوسواس القهري مرضا طبيا مرتبطا بـاملخ ويسـبب مشـكالت يف  ،استقرارها ً ً

 .الجة املعلومات التي تصل للمخمع

ـزات اـملـرض وأعراـضـه ـاوس : ّممـي ـري وـس ـار (يتـضـمن ـمـرض الوـسـواس القـه أفـك

 ...وأفعال قهرية وقد يعاين الشـخص مـن أحـد هـذين العرضـني دون اآلخـر) مسيطرة

إما من وسـاوس أو % 20ويعاين  ...من املصابني من وساوس وأعامل قهرية% 80يعاين 

 .أعامل قهرية

ـصـابون بالوـسـواس القـهـري ـمـن ـحـدة الـتـوتر والقـلـق وللتقلـيـل ـمـن ليخـفـف امل

ًالوساوس يقومون بأعامل قهرية يشعرون بأن عليهم القيام بهـا لكنهـا تسـتغرق وقتـا 

طويالً وتزيد من سوء حالتهم وميكن تشبيه هذه الترصفـات مبـن يحـاول إطفـاء النـار 

 .بالبنزين

وسـهم غـري منطقيـة ولكـنهم يدرك معظـم املصـابون بالوسـواس القهـري أن وسا

عندما ال يدرك الشخص أن  يشعرون بعجز وخيم تجاه إيقاف هذه الترصفات واألفكار،

 ).ضعف البصرية(ًأعامله وأفكاره غري عقالنية يصبح هذا املرض مصحوبا مبا يدعى 

 )سؤال هام(هل يذهب مرىض الوسواس القهري إىل الطبيب النفيس؟؟؟؟ 

القلـق :  النفسـية أصـحاب االضـطرابات العصـابية مثـلًغالبا ما يراجع العيـادات

فـلـامذا ال ـيـذهب ـمـرىض  ،واالكتـئـاب والـحـاالت املتقدـمـة ـمـن االـضـطرابات الذهانـيـة

 بـسـبب مقاوـمـة ـهـؤالء: الوـسـواس القـهـري إىل العـيـادات النفـسـية بـكـرثة؟؟ الـجـواب
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ار ولكـنهم  يدركون تفاهة هـذه األفكـ– كام قلت - املرىض ملشكلتهم العصابية ألنهم 

يستمرون مع أفعالهم القهريـة ووساوسـهم لفـرتات طويلـة فيتحـول الوضـع الـنفيس 

لديهم من االستبصار إىل االنعدام فيه وترتاجـع مقـاومتهم بالتـايل سـيذهبون للعيـادة 

 ...لطلب املعونة من املختصني

يؤدي مرض الوسواس القهري إىل ضعف االعتداد بالنفس مـام يسـبب حالـة مـن 

 :أهمية اكتشاف املرض بشكل مبكر اإلحباط

إذا بادر املرىض إىل الذهاب للعيـادة منـذ بدايـة الشـكوى فلـن يضـطروا لتنـاول 

 .األدوية النفسية وسيكون العالج أسهل الحاالت املتقدمة التي تحتاج إىل عالج دوايئ

 النسيان والوسواس والفوىض

أي مـن خـالل تـذكر  ...الذاكرة رضورية فمن خاللها يرسم اإلنسـان صـور لنفسـه

تجاربه واملواقف التي حدثت وله وكذلك من الرضوري أن يتذكر اإلنسان أفكاره فهـذا 

 النسيان يقلب كيان اإلنسان وتخرج أفكار كثرية عند البحث ،يجعله عىل بينة من أمره

عن الفكرة املفقودة أو املعلومة التي مل تعد حارضة يف الـوعي وال يعـرف اإلنسـان إذا 

 ... نحن كمسلمني نؤمن أن لإلنسان قرين شيطاين،يتذكرها أو سيفقدها إىل األبدكان س

هذا القرين يجري مع دم اإلنسان ويعرف وظيفة كل عصب ويراقـب أفكـار اإلنسـان 

بل ويتقمص شخصيته ويتحدث باسـم الـذات وبالتـايل الشـيطان لـه دور يف النسـيان 

ـه  ـة وـل ـار معيـن ـىل أفـك ـان ـع ـز اإلنـس ـتت وتركـي ـانوالتـش ـابة اإلنـس ـا يف إـص  ًدور أيـض

 بالوسواس القهري كـام يف حالـة التشـكيك بقيـام اإلنسـان بعمـل مـا مثـل الوضـوء أو

  يقـل وعيـهلـلــه عنـدما يـنىس اإلنسـان ا،إلـخ .....عدم التأكد من إقفال بـاب البيـت
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وتركيزه فال يقوم بأعامله عىل أكمل وجه وقد يرتكب أخطاء كثرية بسبب القلق وعدم 

التوازن النفيس وتشنج األعصاب بسبب حشـد كـل القـدرات للبحـث يف الـذاكرة عـن 

 ،)يشبه التحري تتبع األفكار بهدف تذكر املعلومة الضائعة ...للعدالة(الفكرة املطلوبة 

لـذا  .... سيفتح الباب للشيطان ليعبث به وبتفكـريه وعقلـهلـلـهإذا نيس اإلنسان ذكر ا

ْواذكُر ربك إذا نسيت وقْل عىس أن ( ويطلب الهداية ـلـهليجب عىل اإلنسان أن يذكر ا َ َ َ ُ َ َّ ََ ِ َ َ ِْ َ َ ْ

َيهدين ريب ألقرب َ ْ َ ِ ِّ َ ِ َ َِ َمن هذا ْ َ ْ ًرَشدا ِ َوال ت{ :  تعاىللـلـه قال ا،).... َ ُكونوا كَالذين نسوا الَ َ َُ ِ َّ َه ـلـُ

َفأنساهم أنُفسهم أولئك هم الَفاسُقون  ِ ُ ْ ُْ َُ َِ ْ ُ َُ َ َ َ  لـه عـدة معـاين ودالالت منهـا لـلـهونسيان ا} َ

 ويف الحـديث ،عدم ذكره وتبلد األحاسيس نحو الخالق واإلعراض عـن هديـه ومنهجـه

ً والشـيطان يلعـب دورا ،)مثل الذي يذكر ربه وال يذكره كمثل الحي وامليت: (الصحيح

 : تعـاىللـلـهيقول ا ...ًأساسيا يف إصابة اإلنسان باألمراض النفسية مثل الوسواس القهري

 ).من رش الوسواس الخناس الذي يوسوس يف صدور الناس(

 األمهات الجديدات والوسواس القهري

 .يرتفع خطر اإلصابة بالوسواس القهري عند األمهات الجديدات

وجد البـاحثون مـن خـالل النتـائج أن االمهـات الجديـدات أكـرث عرضـة لإلصـابة 

البـاحثون عـىل أعـراض  تعـرف ،بالوسواس القهري من بقية الناس حسب بحث جديد

 امرأة من بني مئة امرأة يف الفرتة التـي تـرتاوح بـني األسـبوع 11الوسواس القهري عند 

 هـذه ،عنـد عامـة النـاس% 2الثاين والشهر السادس بعد الـوالدة باملقارنـة مـع نسـبة 

الدراسة هي األوىل من نوعها التي تدرس أعراض الوسـواس القهـري عنـد النسـاء بعـد 

 راض الوسـواس القهـري عنـد النسـاء بعـد الـوالدة تكـون مؤقتـة وتتضـمن أع،الوالدة
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يعتقد الباحثون أنـه إذا أثـرت  ....الخوف من حدوث أذي للمولود أو تعرضه للبكترييا

األعراض عىل حياة املرأة ومنعتها من أداء أعاملها حينها ميكن أن تـدل هـذه األعـراض 

والترصفـات القهريـة قـد  هناك أنـواع جديـدة مـن الوسـاوس ،عىل وجود مرض نفيس

الوسـاوس املتعلقـة بـالتنظيف والتعقـيم قـد : مثال ...ّيتكيف معها الوالدان الجديدان

ّيتكيف معها الوالدان لكن إذا تعارضت مـع وظـائف اإلنسـان والعنايـة بالطفـل فقـد 

 أفكـار ، وعنـدها ستصـبح مرضـيةmaladaptiveّيتكيف اإلنسان معها بشـكل سـلبي 

ما بعد الوالدة هي التي دفعتهم إلجراء هذا البحـث ليعرفـوا مـا إذا الباحثني عن فرتة 

 .كانت هذه األحاسيس مشرتكة بني جميع النساء

 ـهـي اـسـتجابة تـحـدث compulsionاإلـكـراه : Emily Millerقاـلـت اـلـدكتورة 

 ritualistic behaviorّبسبب وجود أفكار وسواسية وهو سلوك يحتوي عىل طقـوس 

 قـد يصـيب ،ت لكنها ال تقي من حدوث وسواس بشكل عقالينتبدد القلق بشكل مؤق

مرض الوسواس القهري الشخص بسبب التوتر وهذا ما يزيـد اسـتعداد املـرأة الحامـل 

 أهم األفكار املوجودة يف عقل املـرأة الحامـل تـرتبط باألوسـاخ أو ،لإلصابة بهذا املرض

  بالجراثيم

 إعادة تعريف اإلدراك

 .بط إزالة الذكريات بواسطة الكورتيزولإعادة تعريف اإلدراك يث

كل شخص منا لديه ذكريات حزينة أو مؤملة يريد أن ينساها ويأسف أنه مر بهـا 

يف فرتة ما من حياته مثل موت شخص عزيز أو حتـى مـوت سـمكة صـغرية يف حـوض 

املهـم  ...ًليس مهام أن تكون هذه التجربة مأساوية أو عادية حسب اعتقادك ...أسامك
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 أظهر اكتشاف جديد أن ،بقى ضمن نطاق تفكريك وتؤثر عىل عملية اتخاذ القرارأنها ت

استخدام مجموعة محددة من األدوية قد يسـاعد يف سـحق هـذه الـذكريات وبالتـايل 

ًجعل الشخص يف حالة ذهنية صافية ولكن هذا قد يـؤثر أيضـا عـىل طريقـة تعريـف 

 ،رك فيـه عـدد قليـل مـن النـاس أجري هذا البحث يف مونرتيال يف كندا وشا،اإلدراك

جمع الباحثون طالب الجامعة وطلبوا منهم مشاهدة فيديو يروي قصة فتاة صـغرية 

ًعندما كانت الفتاة الصغرية تبني بيتا  ...ّتعرضت لحادث فظيع عند زيارة بيت جدها

أظهـرت  ...ّللعصافري مبساعدة جدها حركت يدها بطريقـة أدت إىل تأذيهـا باملنشـار

 ثـم عولجـت يـد ،ُر التي عرضت عىل املشاركني يد الفتاة وهي مسحوقةإحدى الصو

كانـت املشـاهد املوجـودة يف  ،ُالفتاة يف املستشفى وختمـت القصـة بنهايـة سـعيدة

 قام الباحثون ،الفيديو مؤثرة وقاسية عىل النفس وتسبب توتر عاطفي ملن يشاهدها

مـع أن  ...وتر الكـورتيزولبجمع عينات من لعاب املشاركني لقياس تركيز هرمون التـ

التوتر ليس السبب الوحيد الذي يفرز ألجله هرمون الكورتيزون فهناك أسباب أخرى 

 لكن من املعروف أن هرمون التوتر يفرز بكميات أثنـاء اسـتجابة ،إلفراز الكورتيزول

 ،ّوهو املسؤول عن التغريات التي تحدث يف الجسم بسبب التوتر) القتال أو الهروب(

قسـم البـاحثون املشـاركني إىل ثالثـة مجموعـات  ...ثـة أيـام عـاد املشـاركونبعد ثال

أعطـيـت إـحـدى ـهـذه املجموـعـات دواء وهـمـي وأعـطـي األـشـخاص يف املجـمـوعتني 

 تقـول ،الباقيتني إحدى جرعتني من دواء يخفض مستوى الكورتيزول يف مجـرى الـدم

التي تكون مشـحونة النظرية أن الكورتيزول له دور يف حفظ الذكريات وخاصة تلك 

 Marin طلب ،إعاقة تأثري الكورتيزول سيؤدي إىل ضياع هذه الذكريات ...بالعواطف

مـن املشـاركني أن يتـذكروا مـا ) طالب دكتوراه يف مركز الدراسات عن توتر اإلنسان(

 وجـد املشـاركني الـذين تـم إعطـاءهم دواء مثـبط للكـورتيزول ...حدث يف الفيـديو
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التفاصيل املوجعة وأما الذين تناولوا جرعة أعىل من هذا الدواء صعوبة كبرية يف تذكر 

 .وجدوا صعوبة أكرب يف تذكر تلك التفاصيل

 كيف يتخيل الناس األشياء؟؟

 ):tilted(ّأنت تتخيل األشياء من األعىل وبشكل مائل #

خاصـية نفسـية  (Canonical Perspectiveيدعى هذا بالرؤية ثالثية األبعـاد 

ية التـي وردت يف البحـث الـذي  ،)لجميع الناس ّـملاذا يجب أن تصـدق هـذه الخاص

عندما أتكلم عن بحث قديم مييل الناس إلهامل املعلومـات  ،؟؟1981يعود إىل العام 

من السهل أن نقول أن هذا البحث الذي  ...املوجودة فيه وعدم تصديقها أو تجاهلها

أنا ال أتفـق  ،يلقى أي اهتامملن !  أو يف الجنة1970 أو 1990 أو 1980أجري يف عام 

مع هذا الرأي وخاصة إذا كان البحـث مهـم ولـه عالقـة بعلـم الـنفس وهنـا يكـون 

 يؤكـد صـعوبة القـراءة 1981إذا كنا نتكلم عن بحث من عام  ...احتامل صحته كبري

ّمن شاشة الكومبيوتر حينها سـتكون املعلومـات الجديـدة أصـح وأدق فقـد تغـريت 

صدقوين إذا قلـت لكـم  ... وحتى اآلن1981ل هائل منذ عام شاشات الكمبيوتر بشك

 سـتجدوها يف متحـف 1980أنكم إذا أردتم أن تشـاهدوا شاشـة كمبيـوتر مـن عـام 

أو كـام  ... أو قد تشاهدها يف أفالم األبيض واألسـودManhattanالفنون الحديثة يف 

ات تتسـكع كان هذا عندما كنت أصغر وكانـت الدايناصـور: تحب ابنتي أن تقول يل

 !!يف ذلك الوقت
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الهدف من هذه املقدمة الطويلة هـو أن أقـول لـك كـن ذو : كن ذو عقل منفتح

العقل املنفـتح لـيس فقـط  (1981عقل منفتح لتتقبل هذا البحث الذي يعود إىل عام 

 ). يف هذا بل يف كل يشء

إذا طلب منك أحدهم أن ترسم فنجان قهوة سرتسـمه بشـكل : ارسم فنجان قهوة

 . بي مائل لألعىل بحيث تظهر القهوة يف داخلهجان

 سافر حـول العـامل Palmerهناك باحث يدعى : ٪ جميعهم رسموا نفس الصورة

وطلب من العديد من الناس رسم فنجان قهوة فرسم معظمهم فنجان القهـوة بشـكل 

 .ثاليث األبعاد كام لو كانوا ينظرون إليه من األعىل قليالً

بـالطبع  .... فنجـان القهـوة مـن األعـىل وهـو يف األسـفل٪ ماذا لو كنت تنظر إىل

إذا قلـت أننـا ننظـر لفنجـان القهـوة بهـذه الطريقـة يف  ....ولكـن مل ال؟؟ ....ستقول ال

أو أننـا ننظـر لفنجـان القهـوة مـن هـذه  ...معظم األحيان عندما نشاهد فنجان قهوة

حالـة سـأقول لـك أن هـذا يف هـذه ال ....الزاوية عندما نشاهده يف املطبخ عىل الطاولة

طلـب البـاحثون مـن  ،البحث مل يقترص عىل فنجان القهوة بل أجري عىل أشياء أخـرى

الكثري من الناس أن ينظروا إىل صورة حصان من زوايا مختلفة وأشـكال ثالثيـة األبعـاد 

 Canonicalمتنوعة وهم يتعرفون عـىل الحصـان عنـدما ينظـرون إليـه مـن األعـىل 

Perspective.... نا متأكدة أنكم ال تنظرون إىل األشياء يف معظم األحيان مـن األعـىلأ، 

أظهر البحث أن الناس ينظرون إىل القطط والكالب الصغري من األعىل عندما يتعرفـون 

ًووجد أيضا أننا عندما ننظـر إىل القطـط أو الكـالب الصـغرية ننظـر إليهـا مـن  ...عليها ُ

وعنـدما  ....ائل بل من األعىل من مسافة كبريةاألعىل ليس من األعىل قليالً أو بشكل م

 . ّنتخيل أي يشء نتخيله وكأننا ننظر إليه من األعىل
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تخيل وتعرف  ..تذكر ..هذه الخاصية عاملية: ماذا سأستفيد من هذه املعلومات؟؟

عىل األشياء بهذه الطريقة وماذا بعد؟؟ ميكن ترسم األشياء بحيث تشبه طريقـة نظـرة 

ً أردت أن تصمم موقعا أو أن تبتكـر تطبيقـا واسـتخدام هـذه الطريقـة الناس إليها إذا ً

 . أهم إذا كنت ستبتكر أيقونة غري معروفة بالنسبة للعديد من الناس

 استغالل اللحظات القصرية

يكاد يكون الوقت أهم يشء يف حياتنـا لكـن بـالطبع توجـد أشـياء أخـرى مهمـة 

 كم يقيض اإلنسان من الوقت أمام خزانة ،اءكالصحة واألمان وتوافر الغذاء الجيد والدو

املالبس وهو يفكر ماذا سريتدي من املالبس؟ وكم ينفق من الساعات وهو يبحث عن 

 وكـم يهـدر ،أغراض ضاعت منه يف لحظة غفلة أو عندما كان مشغوالً بـأمور أخـرى؟؟

 من حياته وهو يفكر يف املصـائب والهمـوم ويلـف ويـدور حـول مشـكلة قدميـة دون

الغيـبـة (ويـجـب أن ال ـنـنىس الرثـثـرة والـكـالم ـعـن الـنـاس  ...يـجـد لـهـا ـحـل نـهـايئ؟أن 

 أال يجـب علينـا أن نقـف قلـيالً أمـام هـذه ،والتفكري بإفساد حياة اآلخرين) والنميمة

كل  ...األسئلة ال لنعرف أخطاءنا فقط بل إلصالحها وترميم األجزاء املعطوبة من النفس

ً اإلنسـان شـيئا مفيـدا تعـد ضـائعةاللحظات التي تذهب دون أن يفعل إنهـا حالـة  ...ً

تشبه النزيف وخسارة كمية كبرية من الدماء ألن اللحظـات القصـرية الضـائعة تصـبح 

ًفرتات طويلة عندما تتجمع فيفشل اإلنسان يف حياتـه إن مل يـنظم وقتـه ويضـع حـدا 

حظات القصرية  ميكن استغالل الل،لتدفق الرثوات التي خلقت لنستغلها يف أعامل الخري

 التنظيـف وامليش عـرب سـامع: أو األوقات التـي قـد تضـيع دون فائـدة ملموسـة مثـل

سـمعت كتـاب النبـي لجـربان (القرآن عىل سبيل املثال أو الشعر أو الكتب املسموعة 

ـة ـة ممتـع ـت تجرـب ـربان وكاـن ـل ـج ـذكرات أو القـصـص القـصـرية أو،)خلـي ـة اـمل   أو كتاـب
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و الكتابة عن الدروس والعرب املستقاة من التجـارب الخواطر أدبية لها جانب فلسفي أ

املهم أن ال يضيع الوقت دون فائدة فهذا سـيرتك مشـاعر وصـفات سـلبية  ...والخربات

مثل ضعف تقدير الذات وبالتايل عـدم الثقـة بـالنفس بسـبب عـدم تنميـة القـدرات 

عكسـية إذا مل تنمي قدراتك ستضعف وتتقلص وقـد ينمـو العقـل بطريقـة  ....الوفرية

 كـام أن اسـتغالل ال أوقـات يف ،فيزداد جهل اإلنسان ويتطور لديه الخوف من الـتعلم

  .أنشطة مسلية ونافعة يذهب عنا امللل ومينعنا من التفكري يف األمور السلبية

 أرسار عمل الجسم والحرية

مهام حاول الشخص أن يتعمق يف دراسة جسم اإلنسان لـن يلـم بـالعلم الكامـل 

مليات والتفاعالت ودور يرشح كل يشء يرتبط بخصائص األعضاء ووظائفها وبالع الذي

 الحاالت الغامضة أكرث من ،املركبات الحيوية وتأثرياتها وبكل تركيب وظيفي يف الجسم

 ،أن تذكر أو أن تجمع يف مجلد أو يف مكتبـة فـام بالـك بتفسـريها واإلحاطـة بأرسارهـا

فضول اإلنسان محرق وإذا مل يروى مباء املعرفة واليقـني وهـو يكـرب ويتعـاظم فيحتـار 

نسان ثم تزداد حريته ويهيم يف ضياعه ويزداد تيهه وينطلق وال يرغب بـالتوقف وال اإل

بالعودة مهام كانت الرحلة مضنية فالجهـل مصـيبة والعـذاب واملـرض املرتافقـان مـع 

 ، تسعى علوم الطب إىل إسعاد الناس وكشف همهم وغمهـم،الجهل أسوء وأشد قسوة

ًو أيضـا نابغـة يف التحـري عـن أسـباب الطبيب الناجح يتعامل برفـق مـع املـرىض وهـ

 لديـه ،فهـو يضـع يـده عـىل الجـرح ...االختالالت وهـذا يشء ال ميكـن االسـتغناء عنـه

باإلضافة إىل العلم الذي حصل عليـه مـن املراجـع وأمهـات الكتـب حـدس نـاتج عـن 

ميكـن أن نقـول أنـه هبـة  ...مشاعر قوية وذكاء ال ميكن تحديد نوعه أو ماهيته بدقة

وأن ال نركـع لجهلنـا وإن كانـت التعقيـدات كثيفـة  ... يجـب أن ال نهـزم،خفيـةإلهية 
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 ال ،ًهنـاك دامئـا طريـق للوصـول ...وإن أثارت اسـتياءنا وحنقنـا .....ُومزدحمة ومشتتة

ًتندب حظك عندما ال تجد جـواب يريحـك ويوضـح شـيئا غريبـا وذلـك ألن املغـرمني  ً

عرفة لينقذوا حياة الناس ليس مـن املـوت باملعاين يحبون فك األلغاز وتوسيع مجال امل

 ،فقط ولكن من التعب ومن فقدان طاقة الحياة بسبب املعاناة املتصلة بـاألمل والـزمن

الروح هي املعنى الرقيق والعذب والذي يطلق النشاط يف أوعية الجسـم ويف مـداخل 

جـود النفس ومخارجها مام يعطي اإلنسان الحيـاة الحقيقيـة والتـي ال تتوقـف عـىل و

 .....الجسد

 :احم نفسك من األخطار: أخبار

ميكن أن تختار الحل األنسـب  ...عندما يظهر الخطر ميكنك أن تقاتل أو أن تهرب

ويحدث هذا االختيار بواسطة العمليات العقلية الرسيعة وعـرب تحليـل الخطـر خـالل 

ة التـي تـدعم ًشكرا لهذه اآلليات الدقيقـ )....milliseconds(أجزاء صغرية من الثانية 

 . بقاء اإلنسان

نحن نستطيع تحديد موقع التهديـدات املوجـودة يف البيئـة : اإلحساس بالعناكب

ًوليس هـذا فقـط نحـن نسـتطيع أيضـا أن نحـدد  ،طوال الوقت مثل العناكب السامة

 Evolution and Humanجل يف صـفحة مـن كتـاب  ُس ،مدى خطر هذه العناكب

Behavior reportsيف إحـدى التجـارب تعرفـوا عـىل العناكـب السـامة  أن املشاركني 

 . ّ وميزوها عن األنواع األخرى غري الضارةlethal arachnidsالقاتلة 

نحن نرى األخطار أو أي يشء يطاردنا بشكل أقرب مام هو عليـه يف : تأخر القتال

 ،ّالواقع وهذا الخطـأ اإلدرايك املتعلـق بـالتكيف يعطينـا وقـت أطـول لتجهيـز أنفسـنا
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أظهرت الدراسات أن املرىض يدركون الخطر برسعة أكرب من األشخاص األصـحاء وهـذه 

 . يزيد فرصة نجاتهم إذا تحركوا يف الوقت املناسب

أدمغتـنـا الـتـي تكتـشـف األخـطـار متوافـقـة ـمـع األدـلـة : املوـقـع ..املوـقـع ..املوـقـع

العاطفـة وجد يف دراسة حديثة أجريت عن  ،contextual cluesاملوجودة يف املحيط 

واإلدراك أننا نهتم باستخدام األسلحة يف املدينة أكـرث مـن الطبيعـة ولكننـا نحـذر مـن 

 . الحيوانات أكرث إذا كنا يف الطبيعة

 أمثال متنوعة 

 باطـل ،حـق توضـحه:  احفظ لسانك إال من ثالث–فخر اإلنسان بفضله ال بأصله 

 من يخـاف –) ثل صينيم( يف ساحة القتال يظهر الشجعان –تدحضه وحكمة تنرشها 

مثل ( الحكيم يغفر إساءة الجاهل –) مثل أمرييك(حفيف األشجار ال يدخل إىل الغابة 

 إذا اجتمـع املـال –) هـوجر( ال سفاهة يف املهـن إمنـا السـفاهة يف األشـخاص –) ياباين

 ).مثل إغريقي(الرديء واملال األصيل يف األسواق اختفى املال األصيل 

 )شعر املعري(وإن قلت اليقني أطلت هميس *  رفعت صويت إن قلت املحال: شعر

أبـو (ًعجبت ملن ال يجد القوت يف بيته كيف ال يخرج عىل الناس شـاهرا سـيفه : أقوال

 ).ذر الغفاري

  الطاقة 

 )للكاتب لوجوبيزا ستوجانوفيك) أماكن الطاقة(من كتاب (

ولكـن الهالـة  ....الجسـم مـريئ ،يتكون اإلنسان مـن أجـزاء مرئيـة وأخـرى ال مرئيـة

 متثل األورا مجال الطاقة املحيط بالجسم وتتكون من نوعني ،املحيطة بالجسم غري مرئية
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باإلضافة إىل األورا املوجودة عند اإلنسان تكون  ،طاقة رمادية وطاقة بيضاء:من الطاقة

جاء مصطلح طاقة حيويـة مـن  ،الطاقة الحيوية هالة حول جميع النباتات والحيوانات

توجد الطاقـة الرماديـة حولنـا بـوفرة وهـي  ، هذه الطاقة قادمة من كائنات حيةكون

تتولد الطاقة البيضاء مـن بقايـا الكائنـات امليتـة ومـن  ،تدخل إىل الهالة من الشاكرات

هاتـان الطاقتـان تجـذبان بعضـهام  ،الكائنات الحية عرب منافذ صغرية يف سطح الجسم

ميكـن أن متـر هاتـان  ،)10.93HZ(يبلغ ترددهام  ،ًوميكن أن توجدا معا فقط يف األورا

ًمل تقـاس علميـا ومل ) املـرور عـرب املـواد(لكن هذه الظاهرة  ،الطاقتان عرب جميع املواد

 .تسجل بواسطة اآلالت املوجودة ولهذا مل يتم التعرف عليها

يف مجال الكيمياء الحيوية واجهـت أنـا ) املؤلف يتكلم عن نفسه(يف بداية عميل 

 )UNIT(وضعنا وحـدة ، برانيسالف مشكالت عندما كنا نبحث يف هذه الظاهرةوأخي

 .متثل هذه الوحدة كثافة االنبعاث ،إلشعاع الطاقة الحيوية

 مـن 0.8 إىل 0.3تبلغ الطاقة الحيوية املنبعثة من راحة يـد الطفـل عنـد الـوالدة 

ميكـن أن ميكن تعزيز الطاقة الحيوية عـن طريـق التـدريب و ،)UNIT(هذه الوحدة 

وتـرتاوح بـني  وتختلف من شخص إىل آخر،) القدرة الوراثية(تصل إىل حد أقىص يدعى 

 . وحدة من إشعاع الطاقة الحيوية100 إىل 10من 

الحظنا أن انخفـاض الطاقـة الحيويـة يف عضـو محـدد ألي سـبب كـان يـؤدي إىل 

 ،املرضانخفاض يف قدرة العضو عىل العمل بشكل سوي ثم سينتج عن هـذا اإلصـابة بـ

 .ولكن عند عودة الطاقة ستتحسن حالة العضو

عليك فقط أن تضـع راحـة يـدك عـىل  ،كل الناس لديهم القدرة عىل بعث الطاقة

 .العضو وتتمنى أن تنتقل إليه الطاقة فتنتقل
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باملقارنة مع الناس العاديني ميتلك املعالجني بالطاقة قدرة عـىل اإلشـعاع والعـالج 

ـمـا اـلـذي يجعلـهـم مختلـفـني ـعـن بقـيـة  ، ـعـىل اإلـشـعاعـمـع أن بقـيـة الـنـاس ـقـادرين

االختالف يكمن يف اهـتاممهم يف هـذه القـدرة ويف أنهـم يؤمنـون بحقيقـة  ....البرش؟؟

 .قدرتهم عىل عالج املرىض عرب نقل الطاقة الحيوية إليهم

بعد أن اكتشفت وجود منط آخـر مـن : يقول املؤلف وهو طبيب يف مجال الطاقة

 .اكتشفت أن الطاقة البيضاء أهم بكثري من الرمادية )....قة الرماديةغري الطا(الطاقة 

  العالج بالطاقة بني املايض والحارض

 ...إذا قمنا بالتنقيب يف املايض سنحصل عىل أشياء قليلة تتعلق بالطاقـة الحيويـة

هذه األشياء غري أساسية للكتابة عن تاريخ هذه الظاهرة لكنها قد توضح لنا أن الطاقة 

 .الحيوية ليست من اخرتاعات الحارض بل لديها جذور تصل إىل عصور ما قبل التاريخ

أنا أفرتض أنه حتى يف عصور ما قبـل التـاريخ كـان النـاس يضـعون : يقول املؤلف

كانوا يبعثـون الطاقـة الالزمـة للشـفاء  ....أيديهم عىل مكان اإلصابة ويعانقون األطفال

 .عرب هذه الطرق البسيطة

 الخامس قبل امليالد كتب أحد األطباء عن تجربته التي نجحت يف تقليـل يف القرن

األمل عن طريق تثبيت يده فوق موضع األمل ومتريرها فوق املنطقة املصابة وكـأن يـده 

 .كانت تبعث طاقة عالجية غري عادية

 ،هناك دليل ملموس يؤكد فائدة العالج بالطاقة وهو قصـص املسـيح والحـواريني

 .ليه السالم يعالج املرىض بوضع يده فوق جسم املصاب أو باللمسكان املسيح ع
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ولكن ما سبب تزايـد  ،يف السنوات الحديثة انصب اهتامم الناس عىل العالج البديل

ّهناك عوامل عديدة أثرت وأدت إىل هذه النتيجة ،االهتامم بالعالج البديل؟؟ منها أمنيـة  ّ

كـام أن لألدويـة الحديثـة  ....يئة بالصـحةّيتمناها كل الناس وهي عيش حياة طويلة ومل

 .قد ال نجد أدوية لعالج أمراض محددة بشكل تام ،الكثري من السلبيات

هناك جانب سلبي للعالج باألدوية الحديثـة وهـو قلـة الوقـت املخصـص لعـالج 

 .املريض

يقوم املعالجني بالطاقة بإرسال طـاقتهم الحيويـة عـن طريـق اإلشـعاع لتصـل إىل 

 .ي يحتاجها بشكل مبارشاملريض الذ

ـة  ـالجون بالطاـق ـدعى املـع ـم  ،)extrasenses(أو ) bio-therapists(ُـي ـاء االـس ـج

 .أي اإلدراك فوق الحيس) extrasensory perception(الثاين من 

ّاكتشف معظم املعالجني بالطاقة قدرتهم عن طريـق املصـادفة فعلمـوا أنفسـهم 

عظمهـم لـديهم طـرق وتفسـريات خاصـة م ،بأنفسهم لقلة املعلومات يف هـذا املجـال

  .لظاهرة الطاقة الحيوية

 كيف يشخص املعالجون بالطاقة الحيوية األمراض؟؟

 ،وتعنـي القـدرة عـىل اإلحسـاس باإلشـعاع) radiesthesia(عرب اسـتخدام تقنيـة 

 ).الهالة(وبهذه الطريقة يكشف املعالجون بالطاقة عن وجود األرضار يف األورا 

الرسمي إمكانية وجود الطاقة الحيوية بسبب عدم إمكانية قيـاس ال يتقبل العلم 

 .وجودها عرب طرق علمية
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ـصــنفت الـحــاالت الـتــي عولـحــت بالطاـقــة الحيوـيــة ـعــىل أنـهــا ـعــالج ذايت 

)spontaneous (أو قد يعزون شفاء املريض  ،أي بدون سبب خارجي أو بشكل عفوي

 ).placebo effect(إىل األثر النفيس 

 .ّ اليائسني أو املتعلقني بقشة لهذا النوع من العالجقد يلجأ املرىض

قامـت بعـض  ،أصبح العـالج بالطاقـة الحيويـة مقبـوالً يف غـرب أوروبـا وأمريكـا

 ).ًو أصبحوا جزءا من الفريق الطبي(املستشفيات باستضافة معالجني بالطاقة الحيوية 

ب عـىل هـذا العـامل يتوجـ ....تأيت املقاومة الكربى للعالج بالطاقة من عـامل العلـم

 .إعطاء فرصة للباحثني الذين يريدون إثبات يشء إيجايب لصالح العالج بالطاقة

أن تعالج بطرق غري علمية أفضل من أن متـوت بسـبب :بيرت ستانكوفيك  .يقول د

 .العالج القائم عىل أسس علمية

 :االرتباط بني األورا والجسم

تصـف هـذا االرتبـاط بـالقوة وال ميكـن ي ... يوجد ارتباط دائم بني األورا والجسم

:  الطاقـة-١:  يوجـد أربـع طـرق الرتبـاط األورا بالجسـم،تحطيمه خالل حياة اإلنسـان

هـذه الطاقـة  ... سـنتيمرت خـارج الجسـم٦ إىل ١يبعث سطح الجسم طاقة إىل مسافة 

وي هذا االرتباط ق ...تندمج مع الطبقة األوىل لألورا وترتبط معها بقوة ..خرضاء شفافة

قـنـوات طاـقـة :  املعلوـمـات-٢. وال ميـكـن فـكـه وـهـو ميـنـع انفـصـال األورا ـعـن الجـسـم

ـة أو  ـول الطاـق ـرب تـح ـا ـع ـرتبط بـه ـاب وـت ـة األعـص ـل إىل نهاـي ـات يف األورا تـص املعلوـم

القنـاة املركزيـة مـع قنـوات محـددة لشـاكرات ميثلـون :  قنوات الشاكرا-٣. املعلومات

يسـتلم الجسـم واألورا طاقـة حيويـة :  البيضـاءقنوات الطاقة الحيوية-٤. هيكل األورا
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يحدث إعادة جمـع الطاقـة  ،energy stabilizerبيضاء من تبعرثها من مثبت الطاقة 

 acupunctureالحيوـيـة البيـضـاء ـمـن األورا والجـسـم إىل مثـبـت الطاـقـة ـعـرب قـنـوات 

 . والقنوات الصغرية

ا عن الشخص الـذي عندما تحدث مشكلة للكثري من الناس قد يبحثو: أصل املرض

سبب هذه املشكلة أو عن أي شخص ليلومـوه أو قـد يرسـلوا أفكـار سـلبية ألشـخاص 

هـذه الطريقـة الخاطئـة يف التفكـري  ...معينني بدال من البحث عن طرق لحل املشكلة

تؤدي إىل أفكار سلبية تسبب األذى لألورا وبالتـايل سيصـاب الشـخص بـأمراض مزمنـة 

التوتر مسؤوالن عن أربـع أخـامس األمـراض وبـاقي األمـراض  األفكار السلبية و،وحادة

 . تحدث بسبب اإلشعاعات املؤذية

ـاألمراض ـة ـمـن األـمـراض ناتـجـة ـعـن : األـسـباب الرئيـسـية لإلـصـابة ـب مـثـانني باملـئ

 األفكـار التـي يرسـلها ،كيـف تحـدث هـذه اإلضـطرابات؟ ...االضطرابات يف بنية األورا

األفكـار  ...تكون هـذه التذبـذبات مفيـدة أو ضـارة قد ،الدماغ تكون تذبذبات الطاقة

األفكـار السـلبية تولـد مشـاعر مـدمرة مثـل  ،اإليجابية واإلبداعية ال تؤذي بنيـة األورا

الخوف عـىل حيـاة :  مثال،التحرس والندم ،التعاسة ،الحزن ،العدوانية ،مشاعر الكراهية

 .أذى كبري لألوراشخص ما هو من املشاعر السلبية التي قد تزداد لدرجة تسبب 

ينتج عـن  ... التوتر هو السبب األسايس لتأذي األورا، باإلضافة إىل املشاعر السلبية

تنقسـم عواقـب  ،التوتر أفكار لها عالقة بالواقع كالشعور بالخطر والتعاسة وقلة الحظ

جزء يحدث يف نفس فرتة الشـعور بـالتوتر وجـزء أخـر عنـدما يعـاين : التوتر إىل جزئني

 .ن أفكار سلبية ناتجة عن التوترالشخص م
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عند األطفال الذين يبذلون جهد جسدي كبري، خالل :  أصعب أنواع التوتر يحدث

 . بسبب األالم الناتجة عن األمراض،التعذيب الجسدي املربح

 .تؤثر األفكار السلبية عىل الطاقة الحيوية الرمادية:  آلية التوتر واألفكار السلبية

 .طاقة الذكاء

 ،ي األورا عىل عدد من مخازن الطاقة يرتواح بني ثالثة وتسـعة عرش مخـزن تحتو

 مع وجود شبكة من الجـذور الشـعرية carrotيشبه شكل هذه املخازن شكل الجزرة 

 عنـدما يبـدأ ،تولد هذه الجذور جزيئات الـذكاء أو جزيئـات املعرفـة ،يف نهاية واحدة

ة التفكري تبدأ الجزيئات بـالتحرك الشخص بالتفكري من نظام فرعي مناسب تابع ملنطق

بحرية من أطـراف الشـعريات عـرب األورا باتجـاه الـدماغ وبهـذه يسـتطيعون تنشـيط 

 . العمليات التي تحدث يف إحدى مناطق الدماغ

 لكن congenital عددا معينا من الجذور أي أن عدد الجذور خلقي لـلـهيخلق ا

أهـم فـرتة لتطـوير هـذه  ....مهايعتمد تطور هـذه الجـذور وامتـدادها عـىل اسـتخدا

األنظمة الفرعية هـي يف بدايـة السـنة الثالثـة مـن العمـر وهـي فـرتة ظهـور قـدرات 

. يبدأ تطور الشـبكات الشـعرية يف الطفولـة ويسـتمر طـوال حيـاة اإلنسـان ...اإلنسان

 ....تجمع الشبكة الشعرية املعلومات التـي تـدخل إىل األورا لكـن بشـكل غـري مبـارش

تتـداخل الشـبكة الشـعرية مـع شـبكة  ..لومات من شبكة طاقة املعلومـاتتجمع املع

 . طاقة املعلومات ويحدث تواصل بينها لتلقي املعلومات

 تتوجـه ،يزداد تخزين املعلومـات يف الجزيئـات بزيـادة تطـور الشـبكة الشـعرية

تحمـل هـذه  ....الجزيئات إىل املنطقة الدماغية التي تم تنشيطها قبل تشـكل التفكـري
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لهـذا هـذه  ....الجزيئات بداخلها املعرفة التي تم جمعها يف األورا منـذ والدة اإلنسـان

الجزيئات هي جزيئات معرفة وليست جزيئات ذكـاء وتسـاعد الـدماغ يف إيجـاد حـل 

 . حتى بوجود خيارات كثرية

أكرث جـذور متطـورة  ...تكون األورا عند الحيوانات صغرية ولها جذور غري متطورة

ال يوجد جذور ألورا النباتات لكن لديها خيوط  ....انات توجد عند الشمبانزيبني الحيو

 . يف البقع املختلفة املوجودة يف األورا

 ...تختلف قدرة اإلنسان عىل التفكري باختالف عدد الجـذور وتطورهـا وامتـدادها

ذين  األشـخاص الـ،يزداد ذكاء اإلنسان بزيادة عـدد الجـذور ....وكذلك مكانها يف األورا

يبلـغ عـدد الجـذور عنـد  ...لديهم خمس جذور يكون معدل ذكـائهم مـنخفض كثـريا

الشخص العادي من سبعة إىل إحدى عرش جذرا أما عند الشخص العبقري فيبلغ عـدد 

 .الجذور خمسة عرش جذرا

 أصل العبقرية

الرغبة يف القـوة واالسـتعالء هـي الطاقـة التـي تتكـون منهـا أخالقنـا وخواطرنـا (

 )ا وأمراضناوأحالمن

لقد كونت هذه العبارة املنطقية أهم آراء نيتشة حيث أنها تصف العقل البـاطن 

 .بشكل رائع وتكون أساس تحركات البرش

عند الحديث عن العقل الباطن ال بد من ذكر العـامل فرويـد ألنـه أول مـن عمـد 

صـلية التـي إلىدراسة العقل الباطن لكنه ركز عىل الغريزة الجنسية واعتربهـا القـوة األ

عزى إليها العديد من األمور وبشكل أصح ربط كل يشء بالغريزة الجنسية بطريقـة أو 
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أمـا إدلـر فهـو أول تالميـذ فرويـد  ،بأخرى وأبز ضعف اإلنسان وسلبيته أمام حتميتهـا

وأهمهم وكان يخالف فرويد يف هذا حيث قلل من أهمية الجـنس وأكـد عـىل أهميـة 

ّط بها من عدوان بهدف تحقيق التميـز وهـذا يتوافـق مشاعر العجز والنقص وما يرتب

مع سريته الذاتية حيث أنه عاىن من املرض يف طفولته وما الزم ذلك من مشاعر النقص 

فـإذا تطرقنـا إىل طفولـة إدلـر سـنجد أنـه عـاىن مـن مـرض  ،التي حرضته عىل الكفـاح

 شـارف عـىل الكساح وأصيب بذات الرئة وهو يف الرابعة من عمره لكنـه نجـا بعـد أن

 يعتقـد إدلـر بـأن الـنقص هـو ،ًاملوت وهذا ما جعله مرصا عىل االلتحاق مبهنة الطـب

 .الذي يدفع إىل القوة وأن أصل العبقرية ما هو إال نقص يسعى اإلنسان لتعويضه

وهي قوة تنبع مـن ) قوة االستهواء(أما بوادون فهو رجل فرنيس له فضل يف إبراز 

 عقله الباطن طوع إرادته مثـل أن يلهـم اإلنسـان نفسـه تأثري اإلنسان يف نفسه وجعل

 .لتحقيق النجاح فينجح أو للشفاء فيشفى

النفس مثل الجسم قابلة للنمو واالرتقاء ليس هذا فقط بل إن النمـو هـو مـن 

كام أن للـنفس تـأثري ال حـدود لـه  ،أهم أهداف النفس حتى لو كان يف ذلك فناؤها

وقـال ) و يف أنفسـكم أفـال تـبرصون:(ق جـل وعـالعىل صحة اإلنسان لهذا قال الخال

كـام أن الجسـد يصـاب  ،) ال يغري ما بقوم حتـى يغـريوا مـا بأنفسـهملـلـهإن ا:(ًأيضا

بالضعف والوهن والشيخوخة لكن الكارثة العظمـى تحـدث عنـدما تصـاب الـنفس 

م بالفتور واالنهيار وميكن دعم هذا الكالم مبثال وهو ما تعرض له أيوب عليـه السـال

من املحن واملصائب واألهوال لكنه تحمل كل هذا بنفس راضية شكورة وهذا يحتاج 

منا إىل وقفة طويلة ألن أيوب عليه السالم صرب بقوة نفسه التي تأصل فيهـا اإلميـان 

 لذا ميكننا أن نقول بأن النفس البرشية هي مفتاح سعادة اإلنسان إذا عرف ،العميق
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ًيا كانت إعاقته واألمثلة عىل ذلك ال تنتهي ألننا نجد كيف يوجهها مهام بلغ ضعفه أو أ

يف كثري من األحيان أن املعاقني يتسمون بتصميم أكـرب مـن األسـوياء األمـر الـذي يثـري 

 .االستغراب لكن رغم هذا ميكن تفسريه بكل بساطة باالعتامد عىل ما سبق

كـن االتفـاق السعادة هي الشغل الشاغل للفالسفة ولجميع الناس بال استثناء ومي

الشـعور بـالرقي ألن الرقـي : عىل وصف مشرتك لها بغض النظر عن سبل تحقيقها إنها

فعنـدما نستسـلم  ،هو أساس طبائعنا فالتوقف عن االرتقاء هو بدء للشـعور بالشـقاء

ًلغفوة لذيذة تتضمن حلام عظيام نشعر بسعادة غامرة مثل عندما يحلم املرء بـالغنى  ً

وإىل آخـره مـن األمـاين التـي تتفـاوت مـن شـخص آلخـر فهـذه  ....ًأو بأنه أصبح عاملا

 .الخواطر تشبع رغبة الرقي يف أنفسنا

  أقوال مميزة

ليسـت القـوة أو الـذكاء هـو مفتـاح الكشـف عـن القـدرات  ...الجهد املسـتمر#

 Winston Churchill .......العظيمة

 Confucious ......ال يهم إذا مشيت ببطء إذا مل تتوقف#

ً توـجـد دامـئـا تـحـديات ،تنتـظـر تحـسـن الـظـروف لـكـن يـكـون ـكـل يشء ـكـامالًال #

عليـك أن تبـدأ اآلن ويف كـل خطـوة  ...ًمـاذا إذا؟ ...ومعوقات أكرث من الظروف املالمئة

ًتخطوها عليك أن تصبح أقوى وتنمي قدراتك وتصبح واثقا مـن نفسـك بدرجـة أعـىل 

  .Mark Victor Hansen ......ًوأكرث نجاحا

 .......ًعليـك أن تفعـل شـيئا لتحصـل عـىل مـا تريـد ....في أنك تريد فقـطال يك#

Franklin D. Roosevelt 
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 Sir Edmund Hillary ........بل نتحدى أنفسنا ....نحن ال نتحدى املصاعب#

 ...ًافعـل شـيئا لجعـل حياتـك غنيـة ...توقف عن الجلوس وأنت مكتوف األيدي#

 Eileen Caddy ......عليك أن تدخل يف مرحلة األفعال

تحدث األشياء العظيمة عندما تجتمـع أشـياء  ...األشياء العظيمة ال تحدث فجأة#

 .Vincent Van Gogh .....صغرية كثرية

أي شخص يفقـد شـجاعته عليـه أن يبـدأ  ...ًال تسمح للحياة بأن تجعلك محبطا#

 Ralph Waldo Emerson )......أي من اإلحباط(من هناك 

أفضل طريقة للنجـاح هـي أن تحـاول مـرة أخـرى  ....ستسالمأكرب ضعف هو اال#

 .Thomas Edison .......ًدامئا

 Henry Ford .....املعوقات هي أشياء مخيفة تراها عندما ال تركز عىل هدفك#

ـشـخص حـكـيم ـغـري  ....أن تـحـاول وتفـشـل ـخـري ـمـن أن ـتـنجح دون أن تـحـاول#

 .معروف

متسك بهـذه الصـورة  ...ًفيها ناجحاتكون  ...اصنع يف ذهنك صورة رائعة لنفسك#

ال تصنع املعوقات  ...سيبحث عقلك عن طرق لتطوير الصورة ...وال تسمح لها بالتاليش

 .Norman Vincent Peale .....يف مخيلتك

ال يكفي أن تحلم بعامل أفضل وتتمنى تحقيق أحالمـك إن مل تكـن لـديك رغبـة #

 ....... هو الذي يحول األشياء إىل حقيقة العمل الذي يسمح لنا بتحقيق أحالمنا،بالعمل

Lloyd Newell. 
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ستفقد القدرة عىل تعلم  .... من حقك أن تخطئ،وليس بالكامل ...احلم بالنجاح#

 .Dr. David M. Burns ......أشياء جديدة إن مل تخطئ

 ّالبساطة من أجل التميز 

 –الشـهوات السـمو فـوق : الذكاء والعبقرية يحتاجان إىل مكونـات أساسـية هـي

ًلكـن عليـك أن ال تتجنـبهم خوفـا (ّالعزلة عن األشخاص املزعجني حتى ال تضيع وقتك 

 حب العمل ألسـباب وجيهـة أنـت مقتنـع –) أي ألنك ال تستطيع أن تواجههم ...منهم

هـذا  ....إنها أمور عاديـة نعتقـد أنهـا صـعبة .... االندماج يف العمل الذي تعشقه–بها 

 ... ويف البساطة تكمن العبقرية) بتعاد عن املظاهرمع اال(تبسيط للحياة 

 . تحفيز الفضول العلمي

ما هو التعلم؟ ما طرق التعليم األكرث فعالية؟ تحت أي ظروف نستطيع أن نتذكر 

يجذب هذا النوع من األسئلة االنتباه وال ينتهي النقـاش يف  ...املعلومات بشكل أفضل؟

 .عن طرق تساعد يف التعليم والتذكريبحث العلامء دامئا  ....هذا املجال

وجد مـن  ... دراسة استخدموا فيها تصوير الدماغjeong kang نرش فريق بحث 

أعطـي املشـاركون يف  ...خالل هذه الدراسة أهمية الفضـول يف التشـجيع عـىل الـتعلم

 الحظ الباحثون وجود نشاط يف أدمغة املشاركني عنـدما ،الدراسة مجموعة من األسئلة

 التـي لهـا دور caudate nucleus عن أجوبة لألسئلة حيـث تتنشـط منطقـة يبحثون

يزداد نشاط هذه املنطقـة عنـد األشـخاص  ...أسايس يف تحفيز دائرة املكافأة والسعادة

اكتشـف البـاحثون أن لهـذه املنطقـة دور يف  ....املدمنني عىل املخدرات وعند العشاق

 التعلم بأنـه helene trocmeوصفت  ...ةالسعادة العقلية الناتجة عن اكتساب املعرف
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 born toولـدنا لـيك نـتعلم ) نحـن الـبرش( عملية ترحيب باملعلومات وقالـت بأننـا 

learn،يساعد التعلم الشخص عىل التكيف مع العامل املحيط به  . 

بعض األشخاص ال يحبون العلم رمبا ألنهم تعودوا عىل الحصـول عـىل املعلومـات 

سيزداد إقبال الناس عىل التعلم إذا حاولوا أن يجيبوا عىل األسئلة  ....دون بذل أي جهد

 ...وبأهمية التعلم... ليشعروا بالفضول .....دون مساعدة

 حامس االندفاع للتعلم

 الرغبـة ،اإللهام يعطي اإلنسان قوة تقيض عىل املشاعر القاتلة التي تثبط العزميـة

 ،م ال ينفذ وال ينتهـي إنـه نبـع ال ينضـبالتي تدفع اإلنسان للتعلم ال حدود لها والعل

حني يفكر اإلنسان بضخامة العلم يشعر بالخوف من الجهـل إذا مل يحصـل عـىل حـظ 

ً العلم إيجايب دامئا لكن اإلنسان هو من قد يستخدم العلم ،وافر من التعليم والتثقيف

ه متوقـد ال  اندفاع اإلنسان للتعلم يجعـل عقلـ،أو أي يشء آخر إما يف الخري أو يف الرش

يركن للكسل أو للخمـول ويسـتهجن رصف الوقـت يف أمـور غـري مفيـدة أو لـيس لهـا 

ّهدف مثل ألعاب الكومبيوتر التي تغري تركيبة عقل اإلنسان فيصـبح بـدماغ مقعـد أو 

 يشعر الشخص بالقوة والذكاء حني تتدفق أفكار كثـرية إىل ذهنـه لكـن ،باألصح معطل

 حب التعلم من أسمى املشاعر ، أن ينمي عقله ومعرفتهعليه أن ينظم أفكاره إذا أراد

ّألنه يجعل اإلنسان يختار طريق املعرفة بإرادة ال تتبدل وال تتغري مثل تحوالت املـزاج 

 القراءة وتوسيع مجال معرفة الشخص ،املتعلقة بالرغبات العادية أو الرغبات الوضيعة

فسـه ويعـرف النـاس أو وتجاربه تجعل الشخص أفضـل يف جميـع النـواحي فيعـرف ن

  .يعرف كيف ميكنه أن يفهم الناس وبالتايل يعيش حياة هانئة
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 )بناء شخص(حلم 

 معظم الناس أو أغلبهم يقولون ،أنا لست الشخص الذي أريد أن أكونه: قد تقول

 ....ّولكن هل حللنا هذه العبارة لنعرف مصدر العجز ومكمن الضعف؟ ....هذه العبارة

ّ هو أنـت باإلضـافة إىل التغـريات الشخصـية الناتجـة عـن وجـود الشخص الذي تريده

 الشـخص الـذي تريـد أن تكونـه لـه نفـس الـروح ،صفات إيجابيـة وقـدرات إبداعيـة

 ....والجسد لكن يوجد اختالف يف الطاقة والهمة واالندفاع واإلخالص والجـد يف العمـل

 يشء صـعب يف هـذه الشخص الخيايل الذي تحلم به لديه إرصار عىل التفاؤل رغم كل

) النسـخة العظيمـة(ليست مجرد ميزة إضافية عند ) تحمل املسؤولية(صفة  ....الحياة

وهذا االخـتالف هـو أهـم اخـتالف بينـك وبـني  ......منك بل هي مسألة حياة أو موت

 الشخصـية الخياليـة تبقـى خياليـة يف ذهـن الشـخص ،)الخياليـة(شخصيتك الناجحـة 

لكنه  ....املشتق منك ما هو إال إنسان يأكل ويرشب ويتنفسالشخص املبدع  ....املهمل

املكونـة مـن عمـل جـاد ( عنـدما تفكـر يف املسـافة ،أقرب إىل الروح منه إىل الجسـد

التـي تفصـلك عـن ذاتـك التـي يفـرتض أن تكونهـا ستشـعر بـالنقص ) وإبداع ورقي

رتض بك أن تصل  يفً،لن يكون هذا األمل بسيط إن كنت طموحا ...وستتأمل ...واالنهزام

 خلقك يف أحسن تقـويم لتكـون أفضـل شـخص لـلـهإىل قمة قدراتك ومواهبك ألن ا

 هناك سؤال واحد فقط يفصلك عن ذلك اإلنسان الذي هو مبثابة ،تستطيع أن تكونه

هـذا  ...هل تريد فعالً أن تطور نفسـك؟؟ أي هـل أنـت جـاد؟؟: معجزة منطقية هو

 كيف الوصول إىل ما تريد يف خضم زمجرة ،جوابالسؤال له تبعات ونتائج آتية من ال

 عليك أن تقرر أن تقف عىل قدميك وأنت مبتهج ،أعاصري الحياة املوحشة واملتوحشة

ـا ـقـد ....وأن ال ـتـرى طرـيـق الرتاـجـع ـذ اللحـظـة الـتـي تـكـون فيـه  اعـتـرب نفـسـك مـن
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) لـلــهلدرجة أنك لن تتوقـف إال إذا توفـاك ا(بدأت بتطبيق ما حلمت به بشكل جاد 

الذي أحببته وأردت أن تحصل عليه عندما كنـت تتذبـذب بـني ) الكنز(بأنك أصبحت 

 الشـخص القـوي املكـافح أفضـل بباليـني املـرات مـن ،مشاعر اليـأس واألمـل والخيبـة

الشـخص الـذي يعمـل بلهفـة وإخـالص هـو الـذي ينـتج  ....الشخص الناجح الكسـول

 ...واألمل ... باإلرهـاق والتعـبلذا ال تستخف بنفسك عنـدما تشـعر ....الشخص الناجح

عليك أن تسـتمتع باإلنهـاك وأن تشـعر بـالفخر والسـعادة يف  ....هذا األمل هو عظمتك

 .........هذه الحالة

  لدي أحالم 

وال يوجد مـا يـدعو  ..... أعطاين القدرة عىل أن أحلم ليك أحلملـلـهألن ا ...سأحلم

ـك ال ـك أو بأـن ـذنب أو بالـش ـعور باـل ـل أو للـش ـق اللخـج ـتحق أن يحـق ــه تـس ـك لــل  ـل

سأقتلع األفكار السلبية التي زرعهـا  ....هذا ما قلته لنفيس وسأنفذ ما قلته ......أحالمك

األفراد املحبطني يف املجتمع وسأجتثها من روحي وليتني أرسلها إىل العدم واألفضل من 

ننـي أن  ميك،سأنظف روحي من اليأس وإخوته وأخواتـه ....هذا أن تذهب إىل الجحيم

تزجـد أمنيـات كثـرية مـن هـذا  ....لـلـهأمتنى أي يشء ليس فيه أذى ألحد وال معصية 

 سـأكتب ،ال وإن قالها فلن ترضين بـل ستشـجعني: النوع وال يستطيع أحد أن يقول يل

 ........أحالمي عىل ورقة وسأراها يف كل مكان

 ّطموح التفوق والتميز واملثالية

وأحوال وظروف حياتية مختلفة ومتفاوتـة يف الشـدة مير اإلنسان بحاالت نفسية 

ًويبقى مع ذلـك شخصـا واحـدا عنـدما ينظـر إىل نفسـه ككيـان كـيل ويـراه اآلخـرون ً 
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ّشخصا واحدا رغم تقلباته املزاجية وتبـدل سـلوكه وترصفاتـه بتغـري األحـداث ً  يطمـح ،ً

ولكـن  ......ًالشخص املبدع بأن يكون األفضل دامئا يف مجال معـني أو يف عـدة مجـاالت

ًالدنيا ليست عربة تسري عىل خط مسـتقيم وليسـت لونـا واحـدا مرشقـا أو معـتام ً ً ً..... 

 ....الحياة مليئة بالتعرجات واالنحرافات ومكونة من ألوان كثرية مع تـدرجاتها اللونيـة

 بعـض األشـخاص يحلمـون بـالتفوق ،ّورغم هذا يحلم اإلنسان بالتفوق والتميز املثالية

ًلون عن هذا الحلم عنـدما يواجهـون ظروفـا صـعبة أي عنـدما تهـاجمهم ولكنهم يتخ

 الحيـاة ال تبقـى عـىل حـال واحـد ،املشاعر السلبية وحني يشعرون باإلحبـاط واليـأس

ّوالوجود يتغري باستمرار لكن هناك صفات ثابتـة وأحـالم عظيمـة تبقـى يف الـروح وال 

بـني أعضـاء اإلنسـان النفسـية الحياة تفـرق  ....تنفصل عنها وإن جاءت أحداث غريبة

 ،والجسدية واألحالم توحد شمل اإلنسان وتزيد متاسكه وصموده وسط ريـاح التشـتت

ّإذا أردت أن تحلم بالتميز واملثالية وأن تحقـق مـا تتمنـاه عليـك أن تنظـر إىل التميـز  ّ

واملثالية عىل أنهام يشء يحتاج إىل املثـابرة ولكـن يجـب أن تـؤمن أن قـدراتك تفـوق 

انظر للصعوبات وكأنهـا أشـياء تتسـىل بهـا وال  ...ّهد الالزم للوصول للتميز والتفوقالج

 .تضخم األمور ولكن احرص عىل اإلخالص يف العمل

 أقوال جميلة عن النجاح

 .J. R. R .......جميعنا يجب أن نعرف ماذا نفعـل يف الوقـت الـذي أعطـي لنـا#

Tolkien 

ًس نفسـك كليـا يف املواقـف التـي تحبهـا أن تغمـ ....ما هو الهدف من الحياة؟؟#

النـمـو الـنـاتج ـعـن  ...اـلـدروس ...األحاـسـيس ...األفـكـار.. وتكتـشـف املـشـاعر الداخلـيـة

 Robert Scheinfeld ......هذا
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إنه قـرار  ...هو ليس قرار يعكس ما يجب أن تفعله.. كل قرار ...كل قرار تتخذه#

سـتبدأ  ...ّفهم هذا كل يشء سـيتغريوت ... عندما ترى هذا،عمن تكون ...يعرب عنك أنت

كـل األحـداث واملواقـف سـتتحول إىل  ...كل مـا يجـري ،برؤية الحياة بطريقة مختلفة

 Neale Donald Walsch .....فرص لتفعل ما خلقت ألجله

 ...أن تعيش يعني أن تختار، لكن ليك تختار عليك أن تعرف من أنت وماذا تريد#

 Kofi ).....أي ما هـو هـدفك(ن تسلك هذا الطريق أين تريد أن تذهب وملاذا تريد أ

Annan 

 .......إنه يشء يأيت من خالل أفعالـك ...ًالسعادة هي ليست يشء مصنوع مسبقا#

Dalai Lama 

 Anne ......أعتقد أن رحلة اكتشاف الذات هي نعمـة إذا اسـتطعنا القيـام بهـا#

Heche 

 املسـتقبل هـو مكـان ،حـارضال ينتج املستقبل عـن الخيـارات املقدمـة لنـا يف ال#

 املسـتقبل هـو ،نصنعه من خالل أفعالنا ...نصنعه أوالً يف عقلنا وإرادتنا ...نصنعه نحن

 نحـن ال نجـد الطـرق لكـن نصـنعها بأفعالنـا ،ليس مكان نذهب إليه إنه واقع نصنعه

 Deborah James ......بتغيري الشخص والوجهة

 Garth Henrichs ....إذا وثقت بنفسك ستعرف كيف تعيش#

تستطيع الحصول عىل أي يشء تريده إذا مل تستسلم لالعتقاد الذي يقـول بأنـك #

 Dr. Robert Anthony ......لن تحصل عليه
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فهذا يعنـي أنـك ) أثناء املحاوالت وبذل الجهد للوصول إىل هدفك(إذا مل تفشل #

 Woody Allen )......ليس لديك تفكري إبداعي(ال تبتكر أي يشء 

 James ....مـع الحصـول عـىل الرشف) يف حالـة الفشـل(لة هـي الفشـل املحاو#

Arthur Ray) سـأحاول دون أن تبـدأ : ًأي أنك يجب أن تفعل شيئا بدالً من أن تقول

 ).بالعمل

أي أن (إذا جعلنا ضوءنا يرشق سنسمح لآلخرين بأن يفعلوا هذا دون أن نـدري #

 نيلسون مانديال ....نا اآلخرين إذا تحررنا من خوفنا سيحرر وجود،)ينجحوا مثلنا

 ًليس يأسا

لكنها ليست كذلك  ...قد يبدو يف بعض األحيان أن ما يشعر به اإلنسان حالة يأس

 ...لـلــهمل ال نقـول أنـه تسـليم األمـر  ...فاألمر أعمق بكثري من أن يكـون مجـرد يـأس

 إىل سـبيل  تكون حلول الـبرش عقيمـة وسـطحية وال تقـود إال- وأعرتف بهذا -ًفأحيانا 

مثل الرجل الذي كان يعاين من  ...ًقد تحاول حل املشكلة فتزيد األمر تعقيدا ...مسدود

عطش شديد وهو تائه يف برية فرشب من ماء مولوث يحتوي عىل أحياء دقيقة فتاكـة 

قـد ميـوت الشـخص  ،منها الكولريا واألنتاميبا هيستولتيكا التي تسبب الزحـار األميبـي

 بسبب اإلسهال الناتج عن اإلصـابة بالزحـار الـذي يـؤدي إىل الجفـاف املصاب بالكولريا

ًأحيانـا املقاومـة  ...وفقدان األمالح األساسية لألعصاب وللقلب ولكافة وظائف الجسـم

 ًالـتـي ـقـد ـتـدمر اإلنـسـان تـسـتنزف طاقـتـه أيـضـا ويـصـبح األـمـر أـسـوء لـهـذا يـجـب أن

ود الفعـل العدوانيـة يف كـل يعلن الشخص الهدنة يف بعض األحيان أي ال يسـتخدم رد

 ميـكـن تـشـبيه ـهـذا ـبـالحرب الـبـاردة وـهـذا ....وـقـت وـحـني وـهـذا ـهـو كـبـد الحكـمـة
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التشبيه ال يعرب عن هذه الحالة ميكن أن نقول أنـه كمـون مؤقـت وال يـدل عـىل أنـك 

 ...ستتخىل عن األماين السامية إنه انسحاب تدريجي يعقبـه خـوض الحـرب واالنتصـار

أكرث يشء  ...ّء نهاية والبد لليل أن ينجيل والبد للقيد أن ينكرس فلكل يش) مؤقت(أجل 

يجب أن تحذر منه يف هذه الحياة هو العاطفة املزيفة وألوضح األمـر سأصـفها بهـذه 

وتناقضها جـيل ومـن الغبـاء أن نقـول أنهـا ) ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب(الجملة 

 ....أو مسلسل يجب دبلجته لفهمـهلغز أو شيفرة رسية أو لغة أخرى بحاجة للرتجمة 

لن تذوي فاإلنسـان يتعـرض لكـل أنـواع  ...ال ميكن أن تتحطم أو تذوب بهذه السهولة

 ـلـه أن لــلــهالـشـدائد ويـعـيش يف ـفـك األـهـوال املـفـرتس وال مـيـوت ببـسـاطة إذا أراد ا

أما إذا قدر له املوت فقد يأتيه ملك املوت وهو يف برج مشيد ضخم وشـامخ  ...يعيش

قد يقول الشخص هذا الكـالم وهـو  ... ينعم بكل أسباب الرفاهية والعيش الرغيدوهو

ًجالس عىل كريس مريح ويشعر بالسعادة والرسور ولكن قد يقوله أيضا أثنـاء معاناتـه 

وحينها سيكون لهذا الكالم معاين عظيمة فاملعاين ال تأيت فقط من نوعية الكـالم ولكـن 

قد يعرتف به لنفسه ألنه ال يريد أن يخـذل أحالمـه بيـد و ......ًمن طريقة اإلدراك أيضا

وال يوجد حل يف أحيان كثرية ويف مواقف متنوعة تسيطر عليها الرتدد ... لـلـهأنه يثق با

يف النوائب الكبرية : قد تستغرب من هذا الكالم .. واإلميان بهلـلـهوالحرية سوى الثقة با

إذا لجأت لالنتحار ستفقد كل يشء وباقي  ...الحل الوحيد هو الصرب والثبات عىل املبدأ

الحلول الناتجة عن غليان األىس وتزايد األمل قد تكون عواقبها وخيمة أما يف حالتـك أي 

يف املشكلة األساسية التي تؤرقك فال تعرف نهايتها أي أن النهاية قد تكون سعيدة وقد 

 ...توقد ال تعيش أي أنك قد متوت يف أي وق ....تكون أي يشء آخر
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حـافظ  ...و مهام حدث وإن شعرت بالضعف أو بشعور يشبه اليـأس ال تستسـلم

ومـن يـدري يف كثـري مـن األحيـان  .....لـلــهواألهم عىل ثقتك با ...عىل قوتك الداخلية

ال  ...ًتذكر هـذا جيـدا ....ًتكون املصاعب التي تعرتض طريق العلامء جزءا من تقدمهم

ـك إن ارتكــب  يجــب أن ال تخــاف إال مــن  ....أي خطــأيحــق ألي شــخص أن يؤذـي

 .........لـلـها

هذه املقالة هدية مـن القلـب لكـل إنسـان وحيـد أو ال يتقبلـه النـاس : مالحظة

ًويوـمـا ـمـا ـسـيظهر ـكـل يشء ـعـىل  ....بـسـبب أفـكـاره ـسـأرشح املوـضـوع يف املـسـتقبل

 أمتنـى )....حسب اإلحصـاءات(ًحقيقة أن تكون شخصا من بني ألف شخص  ...حقيقته

فقط أن يستفيد شخص ما من هذا الكالم وأن يخفف مـن حزنـه ألنـك عنـدما تكـون 

تتعرض لألذى وحتـى لـو كانـت روحـك صـافية وإن كـان ) ًحتى لو كنت نبيا(ًمختلفا 

ولكن إذا وجدت من هو مثلك ويشعر مبا تشعر بـه  ...فأين العدالة؟؟؟ ...هدفك نبيالً

ًسرتتاح وستشعر بأنـك حققـت هـدفا صـعبا واأل فضـل مـن هـذا أن تسـاعده وبـذلك ً

ًستحقق إنجازا عظيام ً .. 

وعـىل  ...أسوء يشء قد يتعرض لـه أي شـخص هـو العقـاب عـىل أعـامل عظيمـة

الناس ال يتساوون يف طباعهم فلامذا يحـاكم اإلنسـان عـىل أسـاس  !..امتالك روح نقية

 .. طريقة عيش بقية الناس؟

ا الهـدف ولـن أتخـىل عـن رسـالة  ألحقق هـذلـلـهًمع ذلك ستقول دامئا خلقني ا

 ..... املوجودة يف تركيبيلـلـها
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أنـت  ......... تنترش يف كل مكـانلـلـهاملعجزات التي خلقها ا: تفاءل رغم كل يشء

 لـلــهفقط آمن بقدرة ا ...بحد ذاتك معجزة لذا ال تستخف باملعجزات ألنك ال تفهمها

  ...وبرباءتك

 توايل األهوال واملصائب وقوة الصرب

قد ال يصف اإلنسان ما يحدث له مع ذكر التفاصيل واألمور الخاصـة واملواقـف 

هذا يوم مميـز مـن ناحيـة (املؤثرة لكن ميكنه فقط أن يكتب عبارات مشهودة مثل 

ّحدث تغري جذري يف هذا اليوم قلب الحيـاة التـي تعـودت عليهـا لفـرتة (أو ) املآيس

تابات تكون موجهـة لـذات اإلنسـان ألن مثل هذه العبارات والك )....ًرأسا عىل عقب

الشخص قد يقرأ ما كتبه يف املايض إنها أحاسيس نهـديها للمسـتقبل فـأمل اليـوم قـد 

 أقـول لـنفيس يف املسـتقبل أننـي مل ،يتحول إىل نعم وعطايا وهبات ومنح مستقبلية

 يف ـحـاالت كـثـرية تـتـواىل ـعـىل اإلنـسـان الهـمـوم واألـحـزان ،...أـجـزع ومل أفـقـد ـصـربي

ّتعرض لظروف ال ترحم ويتأذى شعوره منذ قدومه إىل الحياة ثم فجأة يتغـري كـل وي

يشء وتهدأ األحوال واألجواء وينبعث نور دافئ يف الروح ويشـعر الشـخص أن زمـن 

 ....اآلالم والجروح وىل لكن تعود حياته فتصبح أقىس وتتخذ األحداث منحـى جديـد

عن الخوف من املستقبل والحرمـان عقبات وتحوالت وأمناط أخرى من املشاكل عدا 

 وقد يغىش اإلنسـان عـدم تـأثر ، قوة التحمل والصرب أقوى من أي مصيبة،من األمان

مع صمود ليس كربودة األحاسيس وانتشار الصقيع يف األعضاء إنها قوة ال مثيل لها ال 

 هلـلـ قلت لنفيس إمنا يحدث قدره ا،يحصل عليها اإلنسان إال بعد أن مير مبحن صعبة

 ،لحكمة ال أعرفها وقد تقربنـا الخطـوب مـن أحالمنـا مهـام تكالبـت علينـا األحـزان

 ويف مستوى أرفـع) ًنفسيا(لفظت هذه الكلمة بتعايل ألنني أصبحت أكرب  ...الصدمة
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نعـم  ... أنـا عصـية الـدمع، مل تعد نفيس قابلـة لالخـرتاق،وأجل من مستوى الصدمات

ّ تـؤثر التغـريات عـىل ،عىل األهوال واملخـاوفعصية  ...وأكرث لكن ليس بواسطة الكبت

لكـن بعـد أن  ....إنها تكرس شـوكته ...النفس والجسد وتجعل اإلنسان يف حالة ضعيفة

ًيصـبح شـجاعا ) الغـري سـارة(يتأقلم اإلنسان مع تلون الواقع بألف لون ومع املفاجآت 

ه قـد ال يعـرف ويكتسب قوة وجرأة مل ميتلكهام من قبل أو مل يراهام يف نفسه حتى أن

ًنفسه لكنه سيكون سـعيدا بـالطبع وسـيتفرغ ملواجهـة الواقـع بعـد التكيـف وحينهـا 

 .......سيكتشف العمالق الذي بداخله

 املوت واملصائب االخرى وتجنب األمل

أعتقد أن تذكر املوت يف بعض األحيان مفيد حتى ندرك أن املصائب األخرى هراء 

 وهـم يهربـون مـن املشـاكل عـن طريـق تـوريط  جميعنا نرى الناس،بالنسبة للموت

الفتاة التي تتزوج لتـتخلص مـن ظروفهـا السـيئة أو : مثال ...أنفسهم يف مشاكل أخرى

ً حسنا أنا ال أدعو إىل يشء محدد وأنا صـادقة يف كالمـي ألننـي ،من خالفاتها مع أرستها

 خلـق لـلــه واأناقش فكرة فلسفية ستقلل املعاناة التي نتعرض لها ليس ألن األمل حـق

اإلنسان يف كَبد ولكن ألننا نهـرب مـن األمل فيأتينـا بكميـاة مضـاعفة ويصـبح كينـابيع 

إذا كنـا سـنتأمل يف كـل : بيد أنني أتساءل فقط .....األبدية ال يفنى وال ينضب وال ينتهي

الحاالت وحتى عندما نشبع ونريض احتياجاتنا نشـعر بامللـل والسـأم والفـراغ املقيـت 

ًإذا ملاذا نتجنب األمل ملاذا ال نرىض مبـا قسـمه  ...ّل إىل أمل مزعج يهيج األعصابالذي يتحو

 هذا الكالم ال ينطبق عىل جميع الناس ولكن بالنسبة يل أنا ، ونحلم يف نفس الوقتلـلـها

قررت أن أحلم وأكافح يف نفس الوقت ألنني لن أتفادى األمل أو مـا يقولـه بعـض النـاس 

 الطريـقـة وإال ـسـتعاين وـسـينبذك املجتـمـع وـقـد يـقـال ـلـك ـهـذاال ـتـترصف بـهـذه : مـثـل
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ًالكالم يف حالة تكون فيها عىل صواب أو عندما تبذل جهدك لتفعل شيئا يجعل الحيـاة 

 ...ذات قيمة

أنا أؤمن بصحة ما فعلته ومستعد للوقوف : عليك أن تقول هذه العبارة بشجاعة

 ناتجة عـن إميـاين بأنـه هـو الـذي لـهلـ ثقتي با،هذا هو طموحي:  ألقول لهلـلـهأمام ا

ال أقتنع باألشياء التافهة وخالقي هو الذي سيساعدين ألنه خلقني مـن  ...خلقني هكذا

ً إذا كنت سأفعل شيئا ال أحبه ألتجنب املعاناة أو األمل فمن األفضل يل أن أعـاين ،العدم

 األشـخاص دون أن أترصف ضد شعوري ألن سحق املشاعر لتجنب األمل أو أحكام بعض

ًالالمبالني هو الذي يجعل اإلنسان شقيا وتعيسا وينىس أن ا  منحه نعمـة االختيـار لـلـهً

ـذي ـسـيحدث وـسـيكون أـسـوء ـمـن اـملـوت ـا اليشء اليسء اـل ـة ـم  ...واإلرادة ويف النهاـي

 هل هناك جواب آخر؟  ...ال يشء: الجواب

شـخاص آخـرين ُأعتقد أن كثري من الناس يشهروا سالح األمل والخـوف إلجبـار أ 

وللعلم هذه إحـدى أهـم طـرق غسـيل الـدماغ  ...عىل فعل أشياء معينة ال يحبونها

ًفغسيل الدماغ يحدث أيضا عن بعد بالتعذيب النفيس واستغالل أسـمى املشـاعر أو 

ً توجد أيضا حقيقة أساسية ملن يبحث عن ذاته ،املشاعر التي قد تتحول إىل إنجازات

بعض األشخاص الجاهلني أو الذين : آخر غري التعاسةأو عن السعادة أو عن أي يشء 

ال يحبون الشخص بصدق يستغلون الضغط النفيس الـذي ميـر بـه الشـخص بسـبب 

ظروف معينة مثل حادث أو مرض ليوجهوا له الرضبة القاضية التـي تفقـده توازنـه 

وصموده ألنهم يعلمون أنه يف األصل عىل شفري الهاوية وسيسقط يف أية لحظة ومن 

ًفعل هذا يكون شخصا حقريا ومـن أعـداء النجـاح والتقـدمي  ورغـم كـل هـذا تعـد ،ً

 إنهـا صـورة باليـة وشـكل ...االستجابة للضغط النفيس خطيئة تدل عىل ضعف وذل
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أنا ال أعرف جميع أصناف العذاب التي قـد  ....بشع من أشكال الرضوخ ال ميكن وصفه

املـآيس ال تعـد وال تـحىص لكننـي  ولـلــهيتعرض لها اإلنسان فنحن تحت رحمة قـدر ا

 موجود عندما أكون يف خطر وهذا جزء من روحي وليس مـن جسـدي لـلـهأعرف أن ا

ًميكننا جميعا أن نتذكر  .... تكلم معنا عندما كنا أرواح فقط وقال لنا أنه ربنالـلـهألن ا

 يؤديان  ويف النهاية طاملا أن الشبع والتخمة،هذا املوقف الجميل عندما نكون يف مأزق

ًإىل امللل والسأم فهـذا يعنـي أن املعانـاة التـي تحـدث عنـدما ال نفعـل شـيئا نكرهـه 

أو عنـدما ال نهـني أنفسـنا لتجنـب األمل أو مـا يقـول عنـه ) لتحقيق أهدافنا العظيمة(

 هـذه األفكـار تعتمـد ،هي لذة ومتعة جميلـة) بالنسبة لهم(اآلخرون أنه مصري أسود 

 ....ىل اإلنجازات التي ترغب بتحقيقها لتصل إىل هدفكعىل مبادئك يف الحياة وع

إن كنت أيتها املعاناة الدنيئة تستغلني خـويف لتجعلينـي بـال إرادة مـاذا : مالحظة

 ...أين سـتكونني عنـدما تفقـدين تـأثريك عـيل؟؟؟ ...ستفعلني إذا تخلصت من خويف؟؟؟

ًنهـا لـن تكـون جحـيام أعرف أن الحياة الدنيا ال تقارن بالجنة ولن تكـون كالجنـة ولك

ً وإن كانت نوعا من أنواع جحيم األمل فلجحيم الدنيا درجات أيضا ،كجحيم يوم القيامة ً

 نعاين ونتعرض للمصائب لنفرح عندما نحصل عىل مـا نريـد يف آخـر لـلـهوقد يجعلنا ا

 .......املطاف

 توضيح هام ... واختيار العبدلـلـهقضاء ا

 قـرأت هـذا املوضـوع ،)القضاء والقدر (لـلـه مشيئة اما العالقة بني االختيار وبني

 أوالً هنـاك ،بعد أن شعرت بالفضول فالناس عادة ال يفهمون هذا املوضوع كام يجـب

يشء ال يوجد اختالف عليه أو املفروض أن ال ننكره وهو أن اإلنسـان لـه القـدرة عـىل 

ومـا : ً أيضـالـلــهالكـن قـال ) ملن شاء مـنكم أن يسـتقيم: حسب قوله تعاىل(االختيار 
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 ال ينفصالن عن بعضهام لـلـهًإذا اختيار اإلنسان ومشيئة ا ...لـلـهتشاءون إال أن يشاء ا

 وإذا أردنـا أن نطبـق هـذا الكـالم عـىل مـا ،ًوال يصح أن ننفي أيا مـن هـذين األمـرين

إذا أراد شـخص مـا أن : مثـال ...يحدث يف الواقع سنجد أن الحياة كلها متثل هذا الكالم

 ،لـلــهيتزوج سيختار رشيك حياته وفق ما يرغب ولكن اختياره يندرج تحـت مشـيئة ا

 ...واملشيئة هي سبب حصول اإلنسان عىل مقصده يتوصـل إليهـا مـن خـالل مـا يريـد

علينا أن نتذكر أن اإلنسان ال يعلم الغيب إمنا يترصف بطريقة معينة وتكـون النتيجـة 

ًافال راد لقضـائه وال معقـب لحكمـه فـإذا قـدر  شـيئلـلــه إذا قدر ا،عىل شاكلة العمل

هذا املوضوع بحاجة لتفسري حتى يعـرف النـاس (لشخص ما الزواج من شخص محدد 

 قدر األشياء بأسبابها التي توصل إليهـا لـلـهً حتام لكن الـلـهفسيقع ما قدر ا) الحقيقة

در لـك أن  وإذا قـ،فإذا قدر إنبات األرض قدر أسباب ذلك من بذر وحرث ونزول مطر

تحقق النجاح يف مجال معني سيجعلك متيل إىل هذا املجال وتحبـه لتسـتمر يف العمـل 

 .أو الدراسة فيه أو كالهام

 ال تعيقنـا كـام لـلــه مشيئة ا،و اآلن أعتقد أن املوضوع أصبح واضح وال لبس فيه

يقول البعض وإن واجه اإلنسان املصائب أو مل يحقق هدفـه برسعـة هـذا ال يعنـي أن 

 .ً دامئا أن يجعلنا نثبت أننا صادقنيلـلـهيريد ا ... ال يريده أن يحقق أحالمهلـلـها

 داو جرحك ال يتسع

يف رسالة وجهها إىل صاحب خرسـان ) داو جرحك ال يتسع: (يقول الخليفة الرشيد

 ،ّأن يقوم ما اعوج من حكمه قبل أن يؤدي اعوجاجـه إىل عزلـه) بالتلميح(يطلب منه 

ائعة بل يف قمـة الروعـة وهـي واحـدة مـن العبـارات املـأخوذة مـن أدب إنها عبارة ر

 التوقيـعـات وـهـو ـلـون ـمـن أـلـوان األدب الـعـريب اـسـتخدمه األدـبـاء يف اـلـعرص األـمـوي
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ّ متيز األدب العريب بوجود هذا النـوع مـن الكتابـات ،وزادت أهميته يف العرص العبايس

 .عاينالتي اتسمت بالبالغة والدقة واإليجاز والغنى بامل

أردت أن أذكر هذه العبارة يف بداية مقايل ألنها شاملة وميكن تطبيقها عىل كافـة 

 ،حكمـة عظيمـة ....لكـن توجـد حكمـة ...شؤون الحياة التي تكدرها املصـائب واآلالم

سـيقودنا إىل دروس هامـة ال نسـتطيع ) مجـرد البحـث(البحث عـن حـل للمشـكلة و

 نسـتطيع أن نتأمـل يف ،هـذا الكـالم مـن فـراغوال أقول  ...الحصول عليها بطرق أخرى

 سنشعر بالظلم وسنتأمل وسيزيد جهلنا من آالمنـا ألن ،أذهاننا ما يجري يف هذه الحياة

قليالً من املعرفة يهبنا الكثري من الصرب واإلخالص ولكن ملاذا اإلخالص؟ هل هو إخالص 

دية وكأن هذه األفكار التـي أسئلة كثرية ال تخطر عىل بالك يف األحوال العا ....ألنفسنا؟

 هـذه األسـئلة تسـاند أسـئلة كثـرية ،تراودك فجأة كانت مدفونة تحـت جبـل جليـدي

قـد ال نحـب أن :  يشء من الصدق،وتقوي عزمية املواضيع املحرية وتؤيد تعميم الحزن

نحـن نحـب  ....نعرتف بهذا ولكنها الحقيقة القابلة للظهور يف أي لحظـة مهـام تـوارت

ا نشعر بالرفاهية وعندما تتحقق مطالبنا أي أننا نحب أن نشـعر بالراحـة أنفسنا عندم

واللذة واألهم دافع التملك والسيطرة حتى إذا اختفت هـذه األشـياء مـن حولنـا ذاب 

 ذلك الشعور الذي يزين الكذب ويرفع مـن شـأنه وحينهـا سـنعرف قيمتنـا الحقيقيـة

:  جرب هـذا، لالقرتاب من النفستلك هي أسهل طريقة ....كام هي ال كام نضيف إليها

 ـضـع قامـئـة ألـهـم األـشـياء يف حياـتـك ـسـواء كاـنـت أـشـياء مادـيـة أو أـمـور معنوـيـة أو

أشخاص تعتمد عليهم أو آمال تبنيها عـىل فكـرة تثـق بهـا وهـي أنـه هنـاك مـن قـد 

 حاول وبكل قوة أن تحذف هذه األمور مـن حياتـك وأسـس شخصـيتك مـن ،يساعدك

 اء املتهالك ودعه يهوي فإذا صدقت هذه الحقيقـة وآمنـت بهـااترك هذا البن ....جديد
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شـابة أو يف ً/بعرشات السنني وإن كنـت شـابا) ًعقليا(اعلم أنك ستصبح اكرب من عمرك 

 ستصبح أقوى مام كنت بآالف األضعاف حتى لو كنت يف مرحلـة الخطـوة ،سن صغرية

وضعته يف السـامء  ...األوىل أي خطوة وضع أول حجر يف البناء الساموي الذي سيمثلك

 ،لـلــه وبالتايل إميانك بالقدرات التي أهداها لـك الـلـهألنه يعتمد عىل يقينك بوجود ا

ما هو اإلخالص؟؟ سنعرف املعنى من الشعور عندما نسرتجع املواقف التي حـدثت يف 

أي أن  ...مجـاز(املايض وانطبق عليها مفهوم اإلخالص أو األوقات التي نزلت من الجنة 

حني أخلص لـك شـخص أو أخلصـت أنـت ) نسان يشعر بسعادة مل يختربها من قبلاإل

ًلشخص ما دون مقابل ودون أن تطلب جـزاء أو شـكرا ُ فـاإلخالص هـو مـا يقصـد بـه ،ً

الصدق أو ما ال تشوبه اآلفات وال تتبعه رخص التـأويالت وهـو الـذي يعطـي األعـامل 

مـن فقـه (ة الشهداء ولو مل يستشهد  قد يبلغ اإلنسان باإلخالص درج،قيمتها الحقيقية

 وهكذا سنجد تعريفـات ال ،ًوقيل ايضا أن اإلخالص هو ارتفاع رؤيتك عن الظل) السنة

 أن ، ملاذا عليك ان تخلـص لنفسـك،حرص لها ويبقى املعنى واحد ويظل الشعور واحد

تخلص لنفسك يعني أن تقف إىل جانب نفسك وتعينها عىل تخطي الصعاب والشدائد 

 مـن ،عنـدما تتصـف برباطـة الجـأش ....لظروف الصعبة يظهر اإلخالص الصـادقويف ا

عدم كرهك لنفسك بسبب األحداث املحيطـة بـك وأن ال : الرباهني التي تؤكد إخالصك

لكن ميكن أن تواجـه املـوت مقابـل تحقيـق (تتمنى املوت والهالك لتتخلص من اآلالم 

 ألنك عندما تخلص لنفسك التي هلـلـ إخالصك لنفسك هو جزء من اإلخالص ،)أحالمك

ً وشاكرا له ومقدرا لقيمة الحياةلـلـهً تكون ممتنا لـلـههي أمانة وهبها لك ا ً. 

 أقوال إيجابية



 
  

 

 

 
 

93  

 Foster Hibbard ......اإلحساس بالذنب هو سبب الفشل والفقر#

إذا شعرت أنك تستحق األشياء الرائعة ستعاقب نفسك بـال وعـي إذا مل تحصـل #

 John ......لهذا عليك أن تشعر بأنك تسـتحق أن تحقـق أحالمـك ...شياءعىل هذه األ

Harricharan 

أي (ال تعترب الوجهة أو الدرب مكان لكنهام يعربان عن طريقـة نظرتـك لألشـياء #

 .Henry Miller )......كيف ترى األشياء

هناك معيـار تسـتطيع مـن خاللـه أن تحكـم عـىل أفكـارك وإذا كانـت أفعالـك #

ـ ـبة ـل ـو ...كمناـس ـار ـه ـذا املعـي ـالم : ـه ـعر بالـس ـك تـش ـارك وأفعاـل ـك أفـك ـل جعلـت ـه

إذا مل تشعر باألمان والسالم فهذا يعني أنه يوجد خطأ ما لـذا عليـك أن  .....الداخيل؟؟

 . إذا شعرت بالسالم الداخيل استمر فهذا ما سيجعلك تشعر بالسعادة،تواصل البحث

 Larina وJoe Vitale .....تـي منـر بهـاأفكارنا هي املسؤولة عن الحاالت املزاجيـة ال#

Kase) ـذي يوقـفـك؟؟: ـمـن ـا اـل ـدمري ذاـتـك بـشـكل متعـمـد  ..ـم  Selfتوـقـف ـعـن ـت

Sabotage( 

ّحتى تتغري األشياء عليك أن تتغري# حتى تصبح األمور مختلفة عليـك أن تكـون  ...ّ

ًأي مبعني التميز أو أن تكون مختلفـا عـام كنـت عليـه يف املـايض(ًمختلفا  ل أن قبـ )...ّ

 .Jim Rohn ......تحقق النجاح املادي يجب أن تنمي شخصيتك

األشخاص الحاليني قـد ال تعجـبهم : ّهذا هو الخطر الذي سيواجهك عندما تتغري#

 Lisa ........ لكن األشخاص الذين ستلتقي بهم فيام بعد سيحبونك،شخصيتك الجديدة

Alther. 
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أن تكـون لـديك ثقـة بـالنفس و ...الرس الحقيقي للسعادة هو أن تؤمن بنفسك#

 .Kirsten Dunst .....وأن تحاول أن تحافظ عىل نفسك من خالل أفكارك وقراراتك

تقـبـع فـكـرة اـملـرء ـعـن نفـسـه يف مرـكـز شخـصـيته وـتـؤثر ـعـىل جمـيـع جواـنـب #

 التصـور ،ّعـىل النمـو والقـدرة عـىل التغـري ...عىل قدرة الشخص عىل التعلم ...السلوك

 .Dr. Joyce Brothers ......... وسيلة للتحضري للنجاحاإليجايب للذات هو أفضل

ملاذا علينا أن نعيش حياة طويلة إذا كنا سنملؤها فقط باملحافظة عـىل الجسـم #

هـل  ....ماذا نريد أن يقول الناس عنـا بعـد أن منـوت؟ ..وتحسني صورتنا أمام الناس؟؟

 ات؟؟كان يبدو أصغر من سنه بعرش سنو: ًتريد أن يقولوا كالما مثل

 Zig ......ّتسـتطيع أن تغـري نفسـك ..ال تقلـق ..إذا مل يعجبك أسلوبك يف الحياة#

Ziglar 

) أي أن تكـون لـديك مشـاعر سـلبية(ال أحد يستطيع أن يجعلك تشعر بالسوء #

 .Eleanor Roosevelt .....دون أن توافق عىل هذا

 .LeRoy Washington .....آراء الناس عنك ليست حقيقة#

فض مستوى تقديرك لذاتك كلام أصبح تقبلك ألن تكون سـعادتك بيـد كلام انخ#

 .Hellen Hemphill .......شخص آخر أسهل

 معلومات عن األمل )....األمل(أسئلة الختبار ذكائك يف 
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 أمل طويـل -العضـالت: عىل أمل يف) myalgia(يدل مصطلح : مفردات طبية .1

 .. كل األجوبة السابقة- أمل بسيط-األمد

 .يدل عىل أمل يف العضالت: الجواب

ًأملا خياليا: األمل يف مكان برت القدم يعد .2  . مجرد أمل- أمل وهمي- أمل غري مريئ-ً

األمل الــوهمي يف األطــراف   .....phantom painأمل وهمــي : الجــواب

ًاملقطوعة هو أمل مختلف الشدة قـد يكـون خفيفـا أو شـديدا يف املنطقـة  ً

تستمر النهايات العصبية يف منطقة البرت  ..فالتي برتت منها القدم أو الطر

فيتفاعـل الـدماغ مـع األمل كـام لـو أن  ..يف إرسال إشـارات األمل إىل الـدماغ

  .القدم موجودة

عىل تسكني األمل من خالل تهدئة النهايات العصبية ) مسكنات األمل(تعمل  .3

ماغ مـن متنع مسكنات األمل عملية نقل األمل إىل الد صح أم خطأ. (ّاملتهيجة

 ).رسالة األمل(خالل تأثريها عىل تكون 

 كيف نشعر باألمل؟؟ هل من خالل الدماغ أم من خالل النهايات العصبية؟؟  .4

يعمـل الـدماغ مـع  ...يتواصـل الـدماغ مـع األعصـاب باسـتمرار:  الجواب

الـجـوع والوـظـائف : األعـصـاب ملعرـفـة ـكـل يشء يـحـدث يف الجـسـم مـثـل

 عنـدما يكـون الجسـم ...ات الالإرادية كـاألملالالإرادية كالتنفس واالستجاب
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إذا  ..ّيف حالة أمل يعمـل الـدماغ مـع األعصـاب ملعرفـة مكـان األمل وشـدته

 .فالشعور باألمل هو نتيجة للتواصل الحاصل بني الدماغ واألعصاب

أمل يف املفاصـل وأمل  :يدالن عـىل"neuralgia" و  "arthralgiaاملصطلحان  .5

 .يف األعصاب

تشعر النهايات العصـبية بـاألمل وترسـل إشـارات  الدماغ باألمل؟؟هل يشعر  .6

 ...ولكن الدماغ نفسه ال يشعر باألمل ....لتعلم الدماغ بوجود خلل

 ....خطأ: الجواب ً.أمل الكتف هو من أكرث آالم املفاصل شيوعا: صح أو خطأ .7

 .ًاألكرث شيوعا هو أمل الركبة ثم أمل الكتف ثم األصابع ثم الورك

ـو .8 ـا ـه ـزمن؟؟ـم ـاد أو اـمل ـو األمل الـح ـل ـه ـي ـه ـالج الطـب ـاوم للـع                        األمل املـق

األمل املـزمن هـو األمل املقـاوم والـذي يسـتمر ملـدة  ....األمل املزمن: الجواب

بعض  طويلة ألنه يقاوم العالج ويبقى لفرتة طويلة حتى مع تناول األدوية،

 من شدته أو تسكن األمل لفرتة محدودة ثم يعـود هذه األدوية قد تخفف

: مثـال عـىل األمل املـزمن ....للظهور من جديد بعـد انتهـاء مفعـول الـدواء

 .أما األمل الحاد فينتج عن أذية محددة ويعالج بعالج األذية ،الشقيقة

ـاة: وتعـنـي) poena(ـمـن الكلـمـة الالتينـيـة ) pain(ـجـاءت كلـمـة  .9  -معاـن

                         .penalty عقاب-خوف
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  .penaltyعقاب أي من كلمة :الجواب

 

مـن : الجـواب ........إىل ....هناك مقياس لألمل يف املجتمع الطبي يرتاوح من .10

يقيس املجتمع الطبي األمل باستخدام أرقام تـرتاوح بـني  .....صفر إىل عرشة

 الـرقم صـفر يعنـي ،صفر وعرشة وهذا يسـاعدهم يف قيـاس األمل وعالجـه

يسـتخدم هـذا  ،غياب األمل أما الرقم عرشة فيعني أن املريض يف أسوء حال

املقياس للمقارنة بني حالة املريض قبل العالج وبعده ولتحديد مسكن األمل 

 .األكرث فعالية

 )....opium(من األفيـون : الجواب .........من) املورفني(يشتق مسكن األمل  .11

وهو القلويـد الـرئييس يف  ،ل عايلهو مسكن أمل ذو مفعو) مخدر(املورفني 

ـخاش ـادة الخـش ـن ـم ـتخلص ـم ـون املـس ـن  ،األفـي ـورفني ـم ـم اـمل ـتق اـس اـش

)Morpheus (يشتق الهريوئـني مـن  ،وهو االبن الخرايف للنوم وإله األحالم

تنقـل األمل (يؤثر الهريوئني عىل املنطقة التي تدرك األمل يف الدماغ  ،املورفني

 ).ّإىل حيز اإلدراك

: الجـواب )صـح أم خطـأ...(للتخـدير) narcotic medication(تستخدم  .12

ـة  ـتقت كلـم ـة  narcoticاـش ـة الالتينـي ـن الكلـم ـي) narkotikon(ـم  والـت

 تعني الخدر أو فقدان القدرة عـىل اإلحسـاس أو أن الشـخص ال يسـتطيع

هنـاك العديـد مـن املـواد املخـدرة التـي تسـكن األمل بواسـطة . أن يتحرك

ــعالتـســتخدم  ،إـضــعاف األحاـســيس ــدرة لتـســكني الـس ــة املـخ  األدوـي
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ـقـد ـيـدمن الـشـخص ـعـىل ـهـذه   ...anti-diarrhealوكمـضـادات إـسـهال 

 .األدوية فال يستطيع التخلص منها أو التوقف عن استخدامها

أنـك ال تسـتطيع أن تشـعر : الجـواب ....... يعنـيanalgesiaأنت يف حالة  .13

 .وأنت مستيقظ باألمل

 )هام جداً(لتعب املزمن أسئلة وأجوبة عن متالزمة ا

قاتل :  يعنيchronic fatigue syndrome (CFS( يف chronicمصطلح  .1

fatal- قابل للشفاء curable- long termغري قاتل- طويل األمد . 

املرض املزمن هو مـرض يسـتمر ملـدة  ....ملدة طويلة long term:الجواب

رض املزمن باسـتخدام ال ميكن الوقاية من امل ،طويلة أي ثالثة أشهر أو أكرث

 ).عىل حد قولهم(ال يوجد عالج ملتالزمة التعب املزمن  ،لقاحات

الناس يف عمر أربعـني وخمسـني سـنة هـم أكـرث عرضـة لإلصـابة مبتالزمـة  .2

 هل هذا الكالم صحيح؟؟. التعب املزمن

تصيب متالزمة التعب املزمن أكرث من مليون شخص يف الواليـات املتحـدة 

 األبحاث إىل أن األشـخاص يف األربعـني والخمسـني سـنة تشري ....األمريكية

ًأكرث عرضة لإلصابة باملرض ألن هذا املرض يكون أكرث شيوعا عند األشخاص 

 .يف هذه السن
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فرط نشـاط (أي من الحاالت التالية تشبه أعراض متالزمة التعب املزمن؟؟  .3

ـة ـدة الدرقـي ـوم-الـغ ـة الـن ـايب - قـل ـوم اإلنتـي ـراض  (-) narcolepsy الـن أـم

 - السـمنة-اضـطرابات هرمونيـة (-) الفصـام- الداء ثنايئ القطب-كتئاباال

 ). سوء استخدام العقاقري املسببة لإلدمان-الكحول

هناك  ......كل هذه الحاالت تشبه أعراض متالزمة الضعف املزمن: الجواب

الكثري من األمراض التي تشبه متالزمة التعـب املـزمن مثـل داء وحيـدات 

 وهو داء معـد وخطـري نـاتج عـن إصـابة mononucleosisالنوى اإلنتاين 

فريوسية ويتسم بالحمى وبعقد ملفاوية منتفخة وبالتهاب الحلق وشـذوذ 

 ،الرسطـان ،eating disorderوكـذلك داء األكـل  ،يف الكريـات اللمفاويـة

 ،subacute infectionsواألمـراض شـبه الحـادة  ،أمراض املناعـة الذاتيـة

هذه األخطاء تؤدي إىل أعـراض (ني األدوية املوصوفة التداخالت الدوائية ب

تشبه أعراض متالزمة التعـب املـزمن وهـذا مـا يبـني خطـورة التـداخالت 

 ).الدوائية

 أمل - أمل يف العضالت-التهاب الحلق: أعراض متالزمة التعب املزمن تتضمن  .4

 صح أم خطأ؟؟. يف املفاصل

 .معلومة صحيحة: الجواب

 التعب املزمن؟؟كيف تشخص داء متالزمة  .5

بالنـسـبة  ......ال يوـجـد اختـبـار لتـشـخيص ـمـرض التـعـب اـملـزمن: الـجـواب

لألشخاص الـذين يعـانون مـن أعـراض متالزمـة التعـب املـزمن يجـب أن 
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ّيعرضوا عىل طبيب ليقيم حاالتهم ألن أعراض هـذا املـرض تشـبه أعـراض 

ال منـهـا مـا ذكرناـهـا يف الـسـؤ) الجـسـمية والنفسـية(الكثـري ـمـن األمـراض 

 .السابق مثل الفصام والنوم االنتيايب

 هل هذا صحيح؟؟ ....ًيظهر مرض متالزمة التعب املزمن واالكتئاب معا .6

ًغالبـا مـا تظهـر متالزمـة التعـب املـزمن مـع  ،هذا الكالم صحيح: الجواب

مـع  ،ولكن االكتئاب ال يسبب اإلصـابة مبتالزمـة التعـب الـزمن ...االكتئاب

 .املتالزمة ال يعانون من أمراض نفسيةذلك العديد من مرىض هذه 

 -)الجراحـة (-)العـالج الفيزيـايئ: (ميكن عـالج متالزمـة التعـب املـزمن ب .7

 )تهدئة األعراض ومحاولة التحكم بها(

ًال يوجد عالج ملتالزمة التعـب املـزمن كـام ذكـرت مسـبقا ميكـن : الجواب

العـالج و) مثـل الـتحكم بـنمط الحيـاة(فقط تهدئة األعراض والتحكم بها 

 ...الفيزيايئ

ميكن التحكم باألمراض املزمنة قليالً والتخفيف مـن حـدتها عـن : مالحظة

طريق تغيري منط الحياة لجعله يتناسب مـع األسـلوب الـذي يتوافـق مـع 

فمـثالً يف مـرض الشـقيقة يجـب الـتحكم بـنمط  ،املرض ويقلل من حدته

اعيد الوجبـات الحياة مثل مواعيد الوجبات وأوقات النوم بحيث نجعل مو

 .وأوقات النوم متطابقة يف كل يوم

 الرجال أم النساء؟؟ .....من الذي يصاب مبتالزمة التعب املزمن أكرث .8
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تصاب النساء مبتالزمة التعب املزمن أكرث مـن الرجـال ....... النساء:الجواب

 .بأربع مرات

هل تعد متالزمة التعب املزمن مـن األمـراض املعيقـة مثـل مـرض قصـور  .9

  االحتقاين والتصلب املتعدد؟؟القلب

 تكون أعراض متالزمة التعب املزمن حادة وعواقبهـا ،لألسف نعم: الجواب

لذلك تعد متالزمة التعب املزمن معيقة مثـل مـرض التصـلب  ......وخيمة

قصـور القلـب  ،التهـاب املفاصـل الروماتويـدي ،الذئبة الحامميـة ،املتعدد

 .االحتقاين

 :ألمل املزمن بعدميكن أن تتطور متالزمة ا .10

يف بعض الحاالت قد تتطور متالزمة األمل املزمن بعد األمراض مثل : الجواب

أو بعـد فـرتة مـن التعـرض  ....داء كرثة وحيدات النوى اإلنتاين واإلنفلـونزا

قد تتطـور متالزمـة األمل املـزمن بـدون إنـذار مسـبق  ...لضغط غري معتاد

 .وبدون اإلصابة بأي مرض

 هل هذا صحيح؟؟ ...ل مبتالزمة األمل املزمنال يصاب األطفا .11

ًمع أن متالزمة التعب املزمن أقـل شـيوعا عنـد األطفـال  ....خطأ: الجواب

 .منها عند البالغني إال أن األطفال قد يصابوا بها خاصة يف سنوات املراهقة
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يقلل التعب مـن (ما هو الوصف الطبي األنسب ملتالزمة التعب املزمن؟؟  .12

أو ) التعـب هـو فقـدان الطاقـة(أو )  العمـل واإلنجـازقدرة الشخص عىل

 )الشعور بالنعاس(

يقلل التعـب مـن قـدرة الشـخص عـىل : ًالتعبري األنسب طبيا هو: الجواب

 .العمل واإلنجاز وهذا يشمل الناحية الجسدية والعقلية

أي من األمـراض التاليـة لـه أعـراض أشـبه بـأعراض متالزمـة األمل املـزمن؟  .13

 عجز مزمن يتمثل يف عدم القدرة عـىل النـوم insomnia(أو ) اإلنفلونزا؟(

ــزمن؟ ــن اـل ــرتة ـم ــوم لـف ــتمرار يف الـن ــىل االـس ــدرة ـع ــدم الـق  أو) أو ـع

 ) fibromyalgiaـب؟ ـلية وتـع ـلية وعـض ـؤدي إىل آالم مفـص ـرض ـي أو ) ـم

)pneumoniaذات الرئة .( 

 ذو أعراض أشبه مبتالزمة األمل املزمن لكـن fibromyalgiaمرض : الجواب

 مـثـل fibromyalgiaاك أـعـراض يف متالزـمـة األمل اـملـزمن ال توـجـد يف هـنـ

 .التهاب الحلق وانتفاخ العقد اللمفاوية

 

ـهـل ـهـذا  ...ـكـرثة االنفـعـال واملزاجـيـة ـمـن أـعـراض متالزـمـة األمل اـملـزمن .14

 صحيح؟؟؟

من هذا املرض الشعور بالضيق بعد القيام بجهد بـدين  .......خطأ: الجواب

 .صداع ،آالم ،قصور يف الذاكرة والرتكيز ،مريحنوم غري  ،أو عقيل
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 إيجايب؟؟) األمل(متى يكون 

تعلمت من تجارب الحياة ومن األحداث التي مررت بهـا أن كـل يشء قـد يكـون 

ُ وقد تكون األشياء التي تشعرنا بالراحة مثـل الغنـى ووجـود ،إيجايب حتى التعب واألمل

قد نشعر بامللل عندما ال  ....الشقاء والتعاسةًمتسع من الوقت للتسلية والتنزه سببا يف 

توجد تحديات تحفزنا وتدفعنا إلخراج قدراتنا الكامنة وإلبراز قوتنا التـي قـد ال تظهـر 

 عندما مير اإلنسان بظروف صعبة أو بضيق شديد ال يرى يف هـذا ،إال يف مواقف معينة

هـذا هـو ذهـاب مشـكلة َ واألمـر مـن ،هذا يحدث لكل الناس .....سوى األمل واملعاناة

مقلقة وقدوم أخر بشكل متتايل وهذه الحال تثري أعصاب اإلنسـان حتـى ليعتقـد أنـه 

 وتطفو مشـاعر اكتئـاب عـىل سـطح روحـه تجعلـه يـنىس األمـل وتضـعه يف ....يتمزق

ًوينطوي عىل نفسه معتقدا أنه لـن يفهمـه أحـد مهـام  ...خانة اليأس املحكمة اإلغالق

نطق القويم أن كالمه بعيد عن الصواب وأننا قد نلتقـي مبـن حاول وحتى لو عرف بامل

نحبهم بشكل مفاجئ دون أن نخطط لهذا وقد نلتقي بأفضل األصدقاء ونحن يف ذروة 

 هناك سبل ال نراها بالعني املجردة لكن نستطيع أن نشعر بها لو صـممنا عـىل ،عذابنا

ال يصدق أن ما يحـدث قـد  عندما لـلـه هناك من يعرتض عىل قضاء ا،إمياننا بوجودها

 قـد يولـد األمل مشـاعر نبيلـة ، أن ال مير أحد مبا ميـر بـهلـلـهوهناك من يدعو ا يحدث

قـرأت قصـة فتـاة أصـيب والـدها برسطـان البنكريـاس وهـو رسطـان شـديد  ....نادرة

تشري اإلحصاءات إىل أن اإلصابة برسطان البنكرياس يعني املوت املحقـق يف  ..الخطورة

لقد عانت هي وعائلتها بسـبب مـرض  )..من الحاالت% 99-%90من (ت معظم الحاال

والدها لكنها تعلمت أشياء مل تعرفهـا مـن قبـل ومل تكـن لتعرفهـا لـوال مرورهـا بهـذه 

  عنـدما يـدفع،قالت يف النهاية أنها تتمنى أن ال يصاب أحد بهـذا الرسطـان ....التجربة
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ن وتضـميد جـراحهم حينهـا يكـون األمل األمل اإلنسان إىل إسعاد األشخاص الذين يعـانو

 اتفق جميع الفالسفة عىل أن العطاء يجعـل اإلنسـان يشـعر ،إيجايب وذو هدف سامي

ً إذا حاول كل شخص يتـأمل أن يسـعد شخصـا ،بالسعادة أكرث من الحصول عىل ما يريد

ات الحب قد يؤدي األمل إىل التالحم وبناء عالق .....ًآخر مير يف مشكلة لن يكون األمل أملا

 يخطئ اآلخرون عندما يعتقدون أن العالقات االجتامعية تبنى مـن ،والصداقة واألخوة

 ،خالل حضور املناسبات االجتامعية بكرثة والجلوس مـع النـاس لفـرتات زمنيـة طويلـة

اإلنسان الذي يحرتم آالم اآلخرين ويستطيع أن يشعر بها دون أن تظهـر عـىل وجههـم 

 .هو إنسان متميز حتى وإن مل يعرف الناس أهميتهتعابري تدل عىل املعاناة 

 ّطائر النورس املتميز

انتشـار النـار يف ) إن أحسـنا اسـتغالله(ّينترش اإلبداع والتميـز حولنـا ويف أنفسـنا 

الهشيم ميكن لإلنسان املبدع أن يرى اإلبداع يف كل يشء حوله وأن يالحـظ اإليجابيـات 

 ،)و ال تحسـبوه رش لكـم(لفشـل وبأنهـا سـيئة حتى يف األمور التي قد يحكـم عليهـا با

فمثالً نستطيع أن نقول بأن األشخاص الفاشلني مبدعني يف الفشل حيث أنهـم ضـخموا 

إذا سنعرف عرب  ،الفشل وساروا يف درب التقاعس والكسل حتى وصلوا إىل تلك النتيجة

إلنسان فـإذا تلك املالحظات بأن العقل مبدع وذيك لكنه يكرب يف الجانب الذي يختاره ا

ّقرر اإلنسان أن ال يفعل شيئا سيتعود عقله عىل الفراغ وسيصبح غبيا إال إذا غـري رأيـه  ً ُ

 .وقرر أن يكرس الدائرة املغلقة التي تقوده إىل الخواء

كام قلت اإلبداع منترش يف كل ناحية وهذا يذكرين مبقولة معربة إلحدى املعلامت 

بطريقـة ملفتـة للنظـر؟؟ وملـاذا ) الرسـام(لفنان ملاذا يبدع ا: قالت فيها) مدرسة رسم(

ـا إىل لوـحـات فائـقـة الـجـامل؟ ـد ـمـن ...يـتـأثر عـنـدما ـيـرى األـشـياء فيحولـه  أـجـل ال ـب
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إنها نظرته فالفنان ال يـرى : الجواب ...وجود يشء مختلف لدى الفنان فام هو يا ترى؟

 بنظـرة سـطحية األشجار والبحر والسامء كام يراها الشخص العادي الذي ينظر لألشياء

باإلضـافة إىل وجـود الخيـال الخصـب عنـد الفنـان  ،ورسيعة وشتان مـابني هـذا وذاك

 .وكذلك العاطفة النبيلة وحب الطبيعة

حتى الحيوانات مع أنها تفتقر للقدرات املوجودة عند اإلنسان إال أنهـا قـد تبـدع 

ًإبداعا عظيام ففي أحد األفالم ويدعى قصة العقل تـم التطـرق إىل مو ضـوع هـام كـرث ً

ًهـذا النـوع مـن الحيوانـات ذيك جـدا ولـه حيـاة  ،الكالم عنه أال وهو ذكاء الشمبانزي

اسـتطاع  ،اجتامعية معقدة وهو قادر عىل عمل حركات يدوية لطيفـة تشـبه التـدليك

العلامء أن يدربوا أنثى شمبانزي عـىل الـربط بـني األشـكال واألسـامء فربعـت يف هـذا 

هذه القدرات العجيبة  ...املوجه إليها عندما كانوا يخاطبونهاوكانت تفهم بعض الكالم 

التي تكونت لديها عرب التدريب رغم أن قـدراتها ضـئيلة يف األصـل ميكـن أن تنمـو إىل 

 .أضعاف أضعافها عند اإلنسان

واآلن وصـلت إىل  ،ّتكلمت عن أمور عديدة لرتسيخ مفهوم التميز عند أي شـخص

للمبدع ) النورس جوناثانا ليفنكستون(تدعى  ية رائعةهناك روا ،موضوع طائر النورس

 املخرج هال بارتليت الـذي أخـرج العديـد مـن املوافـق الغريبـة أراد أن ،ريتشارد باخ

ًيصور فلام لهذه الرواية فصور ستة آالف طري من طيور النورس يف خمسـة عرش واليـة 

 يجـد طـائر نـورسمـع ذلـك أراد هـذا املخـرج أن  ،أمريكية للحصول عىل صور معينة

ـم وـظـل يبـحـث ـعـن ـهـذا ـة يف ـهـذا الفـل  ذو مواـصـفات خاـصـة ليلـعـب دور البطوـل

حتى تبقى ثالثة أسابيع عىل موعد القيام بتصـوير املشـاهد الهامـة يف ) الطائر البطل(

 وذات ليلـة جلـس ،الفيلم ومل يجدوا هذا الطائر وكـادوا أن يفقـدوا األمـل يف إيجـاده
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طعم عىل شاطئ البحر حيث كان هناك مئات من طيـور املخرج مع فريق العمل يف م

كيـف سيصـور الفـيلم : فكر املخرج يف هذا املأزق الذي وقع فيه وسأل نفسه ،النورس

سـاد سـكون غريـب  .....وفجـأة حـدث مـا مل يكـن يف الحسـبان ،بدون الطـائر البطـل

وابتعدت جميع طيور النورس ثم ظهر طائر نورس جميـل الشـكل ووقـف أمـام بـاب 

ًأثار هذا الطائر املذهل انتباه الجميع ألنـه كـان متميـزا  ،ملطعم ثم اقرتب من املخرجا

أكد خرباء الطيور الذين كانوا بصحبة املخرج أن  ،وميكن ألي شخص يراه أن يجزم بهذا

مـع  ،هذا الطائر زعيم قبيلته ومن الصعب اإلمساك به حتى لو بواسطة شـباك الصـيد

عنـدما أمسـك أحـد مسـاعديه بقـدمي الطـائر فحـاول ذلك فقد حالف الحظ املخرج 

 ،روض املخرج هذا الطائر الغري عادي واستخدمه يف فيلمه ،الطائر الخالص دون جدوى

ثم طلبت رشكة سينامئية أخرى أن تستخدم هـذا الطـائر برشائـه مـن املخـرج ولكنـه 

 يف إىل حيـث وجـده أول مـرة حـني كـان يحلـق ....رفض وأعاده إىل املطعم من جديد

 .......أجواء الحرية

 !!طفلة عبقرية مصابة بالتوحد

عندما يحلم أي زوجان بإنجاب األطفال يفكرون بطفل سليم وصحته ممتـازة وال 

فهناك من يحلـم بـاألوالد  ... وتختلف األحالم باختالف أفكار الناس،يشكو من أي خلل

 كـام يوجـد أشـخاص  وهناك من يحلم باألوالد ليعطيهم ما افتقده،ليخدموه ويريحوه

يرغبون بإنجاب أطفال ليعاملوهم بقسوة كام عاملهم من قبل آباؤهم وبهذه الطريقة 

 !. وهناك من ال يعرف ملاذا يريد أن ينجب مزرعة أوالد،يأخذون حقهم

لكن والد هذه الطفلة العبقرية التي سـأتحدث عنهـا مل ييـأس ومل توجـد حـدود 

األداء الذي ال يدرك فيه الشخص وجود أشـخاص لحبه البنته املصابة بالتوحد منخفض 
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ُ مل يشعر األب باإلحباط رغم أن ابنته مل تظهر أي ،آخرين أو ال يستطيع التعامل معهم

 أرص الواـلـد ـعـىل تعـلـيم ابنـتـه وـبـذل ـكـل ـغـايل ونـفـيس يف ـسـبيل ،تحـسـن يف البداـيـة

خـرين ومعاقـة  كانت هذه الطفلة غري قادرة عىل التكلم أو التواصل مع اآل،مساعدتها

 يقـول ،حتى حدث يشء غريـب ... منعتها اإلعاقة يف البداية من امليش والجلوسً،حركيا

: ً ويقول أيضا،َصدمت عندما علمت أن ابنتي مصابة مبرض يعيق تطورها العقيل: األب

ًعندما أنظر إىل عيني ابنتي أرى ذكاء مميزا وهذا مـا يزيـد أمـيل ويجعلنـي أرص عـىل  ً

توقف عن إنفاق الكثري مـن :  قال الناس لوالد الطفلة،... حتى تتحسنمواصلة تعليمها

 يقـول ،...ال أسـتطيع ....ال أستطيع أن أستسـلم: فقال ...املال فلن ترى أي تقدم واضح

افعلوا ما تعتقدون أنكم  ...املرحلة املبكرة يف حياة كاريل حساسة: الخرباء لوالدي كاريل

 .حدى الطرق جربوا طريقة أخرىبحاجة للقيام به وإذا مل تنجح إ

علم الخرباء كاريل عىل تدوين ما تفعله عىل الكمبيوتر فتعلمـت طريقـة الكتابـة 

 .لتعرب عن نفسها ولتنرش أفكارها

كاـنـت ـسـعادة واـلـد ـكـاريل عظيـمـة عـنـدما ـبـدأت ابنـتـه تتـحـدث إلـيـه بواـسـطة 

 أمامهـا لسـنني لقـد كنـا نـتكلم:  قـال األب،كان شعوره أكرب من أن يوصـف ....الكتابة

 .طويلة وكأنها غري موجودة

ال تعرف كيـف ستشـعر إذا ): كاريل( مام كتبته إحدى الفتاتان املصابتان بالتوحد 

لن تستطيع أن تجلس وكأن قدميك عىل النار أو كأن مجموعة كبرية من  ...كنت مكاين

طيع أن ينظر الناس إيل ويعتقدون أننـي خرسـاء ألننـي ال أسـت ،النمل متيش عىل يديك

  أنـا مصـابة بالتوحـد، أمتنى أن أكون كأي طفل لكنني ال أسـتطيع ألننـي كـاريل،أتكلم
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 يحصـل النـاس عـىل املعلومـات ،فكروا قبل أن تحكموا عيل ...لكن هذا ليس كل يشء

ًمن الخرباء لكن إذا كان الحصان مريضا لن تسأل السمكة عن هذا بل يجب أن نعرف 

إذا مل أرضب رأيس بالحائط سأشعر وكأن جسمي : فلة تقول هذه الط،هذا من الحصان

ًإذا استطعت أن ال أقوم بحركات شاذة سأفعل لكن هذا ليس شيئا تستطيع  ...سينفجر

 سألوها ملاذا ، أمتنى أن أستطيع الذهاب إىل املدرسة مثل األطفال الطبيعيني،التحكم به

إنهـا طريقـة :  فأجابـتيغطي األشخاص املصابني بالتوحد آذانهم ويرضبون أيـديهم؟؟

للتعامل مع الكمية الكبرية من املدخول الحيس الذي يثقل كاهلنا وذلـك ملنـع دخـول 

ُ دماغني معصب بطريقة مختلفة وهـذا يجعلنـي أسـمع أصـوات كثـرية يف ،ثقل إضايف

وعندما أنظر للشخص أرى صور كثرية له ولهذا أجد النظر إىل اآلخرين  ...نفس اللحظة

ًدامئـا متسـك  ...وأحـب ثقتـك يب ...إىل أيب العزيز أحب أن تقـرأ يل: ها تقول ألبي،صعب

ال تستسـلم : أعتقد أن اليشء الوحيد الذي سأقوله هـو:  تقول،أحبك ...بيدي وتضمني

 .سيدلك الصوت الداخيل عىل الطريق الصحيح كام حدث معي

حساب  لديها ، أصبحت ماهرة يف الكتابة عىل الكمبيوتر،أصبح لكاريل صوت قوي

 .وهي تؤلف رواية ...يف موقع تويرت لتجيب عىل أسئلة جميع الناس

 . رسه يف أضعف خلقهلـلـهيضع ا: هناك مقولة جميلة
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 تجربة شخص مصاب مبتالزمة أسبريجر

ميكن التعرف عىل تجارب املصابني مبتالزمة أسبريجر مـن خـالل متابعـة قنـواتهم 

اسـم  ...steveملصـابني بالتوحـد ويـدعى  أعجبتنـي قنـاة رائعـة ألحـد ا،عىل اليوتيوب

 ....adultwithautism: القناة

تكلم ستيف يف أحد الفيديوهات عن تجربة شـخص مصـاب مبتالزمـة أسـبريجر 

 كتـب كـريس عـن ،ُشخص مرضه ويف الرابعة واألربعـني مـن عمـره ويـدعى كـريس

بريجر  يقول كريس بأن تشخيص متالزمـة أسـ،good childتجربته يف مقالة عنوانها 

 وصف حياته وتكلم عن ،أنقذ حياته وكان مبثابة ضوء ساطع يف طريق طويلة مظلمة

 إيـذاء الـنفس التـي -االكتئـاب : كفاحه ومواجهته للعديد من املشاكل العقلية منها

 ويف لحظـات اليـأس واإلحبـاط ،جعلت إكامل أي يوم يف حياته مهمة بالغة الصعوبة

شخيص متالزمة أسـبريجر شـخص األطبـاء حالتـه  قبل ت،حارب كريس أفكار االنتحار

ـا ذـهـان  ـذهان وأـخـرى ) psychotic(ـعـىل أنـه ـة مـضـادة لـل وفـصـام وأعـطـوه أدوـي

 يفشل األطباء عادة يف تشـخيص متالزمـة أسـبريجر بسـبب وجـود أعـراض ،لالكتئاب

 ،تشبه أعراض مرض الفصام رغم وجود اختالفات كثرية بني الفصام ومتالزمة أسبريجر

 من األعراض الجانبية السيئة لألدوية مع أنه كان ميكـن أن يتعـالج دون عاىن كريس

كانـت سـتختلف حياتـه لـو عـرف أنـه مصـاب مبتالزمـة  .....استخدام هذه األدويـة

ز ،أسبريجر ّـ تذكر كريس كيف كانت حياته وعرف أنه جـزء مـن مجتمـع صـغري يتمي

وعرف أنه إنسان  )...إنه شعور االنتامء(شعر بشعور جميل  ...أفراده بصفات خاصة

فريد وليس إنسان منبـوذ وبالتـايل ازداد تقـديره لذاتـه وفهـم أن املصـاب مبتالزمـة 

 أسبريجر ميكن أن يتعالج من خالل ترسيخ ثقته بنفسه وال داعي السـتخدام األدويـة
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 الحصول عىل تشخيص ملتالزمة أسـبريجر مهـم بـل رضوري أو ،مثل مضادات االكتئاب

ص ما إذا كان مصاب مبتالزمة أسـبريجر أو ال بعـد قـراءة مطولـة ميكن أن يعرف الشخ

عن هذا املوضوع وهذا سرييح الشخص ألن معرفته بوجود هذه الحالة سيفرس له كل 

ًيشء مل يفهمه يف حياته بدءا من ترصفاته ومشاعره واألفكار التي ترواده وحتى تجاربه 

 أفضل ويتقبـل اختالفـه وإن مل وردود أفعال اآلخرين التي ستجعله يفهم الناس بشكل

يرحب الناس به ألنه ليس عـىل املصـاب مبتالزمـة أسـبريجر أن يكـون مثـل األشـخاص 

أي أن ال يخجل الشخص املصاب مبتالزمة أسبريجر من اختالفه عن معظم  ...الطبيعيني

ُإذا عرف السبب بطل العجب لكن املعرفة هنا أهم بكثـري مـن أن تقتـل :  يقال،الناس

 يعتقد كريس بـأن هـذا التشـخيص ،راب إنها مبثابة الحصول عىل هوية مفقودةاالستغ

ًسيساعده عىل تكوين عالقات جيدة مثل كسب صداقات جديدة وسيساعده أيضـا يف 

 .....ّستتغري حياته بشكل إيجايب ....العمل ويف األنشطة التي سيقوم بها

 ؟؟)املصاب مبتالزمة أسبريجر(ماذا يقول 

ـض: الغـضـب ـل يف بـع ـاء داـخ ـب باالختـف ـلم وأرـغ ـي سأستـس ـعر أنـن ـان أـش  األحـي

الغضـب مـن إصـابتي بالتوحـد الـذي يجعلنـي أيـأس  ....ًجمجمتي وأن ال أخرج أبـدا

أشـعر أننـي  .....عندما أشعر أن دمـاغي ال يعمـل كـام يجـب ........وتنخفض معنويايت

هـم مـا يقولـه ًوأحيانـا ال أف ....أؤدي بعض األعامل بصعوبة أو ال أخطط بشكل صحيح

 .الناس يل بسهولة

أشـعر أن  ....اكتئب وتسيطر عيل املشاعر السلبية عندما أحاول أن أحقـق أهـديف

 ...أـنـا طـمـوح ....أـنـا أـحـاول أن أـكـون إيـجـايب .....دـمـاغي ال يعـمـل بطريـقـة ـصـحيحة
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ًلكن عندما أفكر وأسري قدما ال أرى شيئا   توجـد،ّأنا غري قادر عىل تخيـل املسـتقبل .....ً

 أرغـب ،ولهـذا ال يسـتطيعون أن يسـاعدونا .....أشياء تتعلق بالتوحد ال يفهمها الخرباء

 ...بالدخول إىل رأيس وأن أبقى فيه لألبد لكنني سأحاول باستمرار ألجعل للعـامل معنـى

 ......لدي أمل بقدريت عىل تغيري الحياة لألفضل

عر بهـا املصـابون كتب هذه الكلامت رجل مصاب مبتالزمة أسبريجر ورغم ما يشـ

بهذه املتالزمة إال أنهـم غـريوا العـامل بصـدقهم وهـم يف سـعي دائـم لتحويـل األمل إىل 

 قام العامل أينشتاين املصـاب مبتالزمـة أسـبريجر بـأعامل عظيمـة وكـرس حياتـه ،...أمل

 ......للعلم واملعرفة

 مثرة عمر طويل

شخاص يقدرون العمـل وهناك أ ...بعض الناس ال يقدرون جهد اإلنسان مهام بلغ

 عليـه لـلــه قـال الرسـول صـىل ا،ًالصغري أو الذي يبدو صغريا لكن معناه يكون عظـيم

أخرجه مسلم مـن (ال تحقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق : وسلم

 أما بالنسبة للعمل أو جهد اإلنسان الذي يستغل يف عمل الخـري ونرش ،)حديث أيب ذر

 قرأت قصـة جميلـة ،ًدأ صغريا ثم يكرب ويتضخم حتى يعم شذاه الكونالفائدة فإنه يب

كان رسـام مشـهور يـرتدد عـىل مطعـم : للشيخ سلامن العودة) أنا وأخواتها(من كتاب 

تخيـل إىل أيـن ستصـل موهبـة اإلنسـان إذا (وقد قىض أربعني سنة يف عمله وإبداعـه 

 ذات يـوم ،)لبـه كـام يقـالرعاها وركز عليها بجدية وأنفق يف سبيل تطويرهـا دمـاء ق

دخل املطعم فطلب منه املالك أن يرسم له باقة ورود ليزين بها مطعمـه فرسـمها لـه 

حسب الطلب وحني ذكر له املبلغ الـذي ينبغـي أن يدفعـه انـدهش صـاحب املطعـم 

صـحيح :  فقـال الرسـام،كيف تطلب مني هذا املبلغ وأنت رسـمتها يف دقـائق؟؟: وقال
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أتدفع هـذا :  لكنها متثل تجربة أربعني سنة من الرسم ثم أضافأنني رسمتها يف دقائق

 ! رفض صاحب املطعم دفع املبلغ فمزق الرسام رسمه،املبلغ أم ال؟

لهذه القصة معاين عميقة ال يدركها أي شخص لكنها تالمس شـغاف قلـب : العربة

حـة ال ميكنـك الحصـول عـىل هـذه اللو ....اإلنسان فهذه اللوحة جزء من ذات الرسـام

ًمببلغ عادي إنها نتيجة عمل دام أربعني عاما ومثرة جميع لحظات املايض التـي كرسـها 

ستفهم سلوك هذا الفنان الواثق من نفسـه إذا  ...هذا الرسام لتنمية أغىل موهبة لديه

 مزق الفنـان الرسـم يف ،وأعطيته معظم أوقاتك)  دراسة- عمل -موهبة (ًأحببت شيئا 

 .ًنها ال تعد شيئا بالنسبة ملوهبتهالنهاية ألنها مثينة لك

 ألخترب صربي

ألقرأه والهدف من هذا هو اختبـار عقـيل يف ) بشكل عشوايئ(اخرتت أحد الكتب 

ً وبعد أن قرأت حوايل نصف الكتاب مل أفهم شـيئا سـوى عبـارات قليلـة ،شتى امليادين

ً منثـورا ًبني فرتة طويلة وأخرى أطول وحينها مل أستسغ مسألة أن يضـيع جهـدى هبـاء

فقلت سأكمل القراءة ال ليشء إمنا ألخترب صربي وقوة إراديت وفجأة ويف سياق الحديث 

عن الزهرة الذهبية والتي يفرتض أنها تنتج عن التأمل الروحي وتؤدي إىل الوصـول إىل 

يقـول الكاتـب أن  ..إكسري الحياة أو فيها إكسـري الحيـاة أو تـؤدي إىل السـمو الروحـي

ًبيض لذلك يستعمل الثلج رمزا له بعد أن ذكر الـثلج يف مواضـع أخـرى اللون الذهبي أ

 ًفلـم أفهـم شـيئا أو باألصـح ازدادت حالـة التيـه والضـياع قـرأت ...ويف مواضيع أخرى

 الدنيويني الذين ال يفهمون الكلـامت الرسيـة يف إكسـري الحيـاة: قول صاحب املذهب

ـني  ـيض(و) األـصـفر(ال يفرـقـون ـب ـدما يتـخـذون) األـب   منـهـا وـسـيلة لـصـنع اـلـذهبعـن

ـاملرح،ًأـلـيس ـهـذا حمـقـا؟؟ ...ـمـن الحـجـارة  ... وبـعـد ـقـراءة كلـمـة حامـقـة ـشـعرت ـب
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كيف يل أن أعرف؟؟؟ رمبا كنت أحد هؤالء الحمقى الذين يتكلمـون عـنهم لكـن عـىل 

 لكـن كيـف ،ًاعتبار أنني مل أفهم شيئا قد تنطبق عيل صفة الغفلـة أكـرث مـن الحامقـة

 ثـم سـألت ،كتاب ال يفهمه إذا مل يفرس األمور بطريقتـه الخاصـة؟سيكمل املرء قراءة 

 لكـن مازلـت أرى يف األمـر ،نفيس كم مرة نعجز عن الفهم فنفرس األمـور عـىل هوانـا

ًإيجابية قد ال يراها غريي فتفسري األمور كام أريد وقد يقصد الكاتـب شـيئا مختلفـا ال  ً

 أفكار إيجابيـة بـاالعتامد عـىل يشء بـال عالقة له مبا أفكر بيد أين قد أستفيد من توليد

لهذا أعتقد أن هذا األسـلوب ينمـي الـذكاء وهـو  ......معنى بالنسبة يل ألنني مل أفهمه

يختلف عن رؤية األمور التي تتأثر بهوى الـنفس أو بالـدوافع السـيئة أو عنـد تفسـري 

 .فهذا توليد أفكار من مكان ميلء بالخري ....األمور بالظن اليسء

 أين تكمن املشكلة؟؟ ...يوب والنقائصالع

ليست املشكلة يف أن يكون لإلنسان عيوب يف شخصـيته ألن العيـوب وجـزء مـن 

ميـكـن إـصـالح العـيـوب والنـقـائص أو تعويـضـها باإلـبـداع واـلـذكاء  ...تـكـوين أي إنـسـان

املشكلة هـي أن يفقـد متاسـكه وثقتـه ويتضعضـع نتيجـة  ...والعبقرية والهمة العالية

 اإلنسـان يتـوق إىل تنميـة ،غري هادف أو الهجوم الذي يسعى إىل تحطيم كيانهالنقد ال

قدراته وإصالح أخطائه والتنمية تعتمد عىل الثقة بالنفس وعىل وجود شخصية سليمة 

ونفس متوازنة ومطمئنة مل متألها املشاعر السـلبية ومل يثبطهـا األمل ومل يسـيطر عليهـا 

 ....اإلحباط والظلم
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 كن هل يشعرون؟؟ول ...يقولون

إذا كنت تعيش يف ظروف هادئة لن يصعب عليك أن تتكلم عن الحكمة والصـرب 

وتحمل املصائب لكن عندما تتعرض ملوقف يتطلب الهدوء وضبط النفس سـتنىس مـا 

قلته لنفسك أو حتى للناس لذا يجب أن يدرب اإلنسان نفسه عىل الصـمود الحقيقـي 

ويجـب أن يضـع اإلنسـان هـذا املوضـوع يف  ...ذيبيف أرض املعركة وليس يف عامل األكا

 ......الحسبان بذكره من وقت آلخر فهذا يصب يف مصلحته

 ،يوجد أشخاص مل يعرفوا معنى املعاناة ومع ذلك يرصون عىل التكلم عن الكفـاح

يعانون يف سبيل إفساد املجتمع ثم يبكون أمام الكامريات السـتدرار عطـف الجامهـري 

هل يعرف مدعوا العاطفة واملشـاعر الجياشـة شـعور األشـخاص  ....!.والحشود الغافلة

عـىل اإلنسـان أن  ....الذين يقفون يف طريقهم وينهبون أموالهم ويـأكلون حقـوقهم؟؟؟

يكون له مبدأ ذو تطبيقات مفيدة يف الحياة قبل أن يلقي الخطب املؤثرة وخاصـة إذا 

 ..!.....كان يتمتع مبوهبة الخداع التي تجذب الكثريين

 قالوا

هـذه هـي الحيـاة وعلينـا أن ال  ....أخربونا أنـه توجـد طريقـة محـددة للعـيش*

لكـن مـاذا لـو كانـت  ...... علينا فقـط أن منيض عربهـا،نتساءل عن األمور املتعلقة بها

مـاذا لـو كانـت هنـاك سـبل  ....ماذا لو مل تكن الطريقة األفضل ....هناك طريقة أخرى

 walter........اك أشـياء أخـرى نسـتطيع الحصـول عليهـاماذا لـو كانـت هنـ .....أفضل

wykes 
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يخنـق ) نبـات متسـلق(نبـات الكرمـة  ...حياة الناس كاألشجار الفتية يف الغابـة* 

 ميكن تشبيه نبات الكرمة باألفكار القدمية واالعتقـادات التـي زرعهـا ،األشجار الصغرية

 .sherwood anderson ........األموات

 !!نألنهم ال يفهمو

السـمع ال يقـترص يف معنـاه عـىل :  مالحظـة،ًأساء سمعا فأساء إجابـة: يقول املثل

  .إدراك الذبذبات الصوتية والبرص ال يقترص عىل رؤية األشياء

 مسـألة ،....من السهل أن يقول الناس عنك أنـك مجنـون أو أحمـق إذا مل يفهمـوك

الخطوات التي يجـب  ...طاقةاتهام الشخص اآلخر بالخطأ أمر بسيط وال يحتاج لجهد أو 

تضع أفكـار سـلبية مسـبقة عـن الشـخص ثـم تتجنـب االسـتامع : اتباعها لتجنب التفهم

للشخص كام يجب ثم تكيل له االتهامات وتصف جرامئـه وتضـخم صـفاته السـلبية ثـم 

ًتحاول أن تؤلف قصصا عنه وتنسب له كالم مل يقله أو تغري كالمه جزئيا ليناسب طريقـة  ًّ

ًوأخـريا  ....سلبية وإياك ثم إياك أن تهـتم بصـفاته اإليجابيـة أو أن تركـز عليهـاتفكريك ال

 . املعصوم عن الخطأ واملنزه عن كل فعل أو قول قبيحلـلـهتكلم وكأنك مبعوث ا

وصفت باألعىل ما يقوم به األشخاص الذين يسـتمتعون بـالكالم  ..نعود للموضوع

 والـتفهم وهـذا تلـخـيص ملـا يفعـلـوندون أن يعرفـوا حقيقـة األـمـر بواسـطة الـشـعور 

والغريب يف األمر أن بعـض النـاس ال يقتنعـون بـاملنطق لكـنهم  ،)أي غيض من فيض(

ًيؤمنون إميانا قاطعا بأمور غري منطقية وال تتعلق بالدين  حكم الـدين فيهـا هـو أنهـا (ً

  تحـاول أن ترشح لهـم،!ًتطلـب أثـرا بعـد عـني:  يقول املثـل،)جائزة وال نقاش يف هذا

 القضية ولكن اآلذان املوجودة يف قلوبهم وعقولهم مغلقة بشكل إرادي وهي مربمجـة
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ُأيضا عىل عدم اإلصغاء بفعل التمسك بهـذه العـادة التـي يعتقـد أنهـا صـحيحة ملـدة  ً

 إن االـسـتامع إىل الـشـخص اآلـخـر ـمـع تفرـيـغ القـلـب ـمـن الـضـغينة والرغـبـة ،طويـلـة

كم بأفكاره وإقصاء الظنون السلبية هـو بالسيطرة وتضييق الخناق عىل الشخص والتح

 رغـم أننـا يف زمـن انتشـار العلـم والتكنولوجيـا إال أن طريقـة التفكـري البدائيـة ،الحل

 املعرفة ليست أن ،قد ال ندرك هذا الخطر ولكنه موجود ...ستعيدنا إىل العصور الغابرة

اإلنسان  ....ًشيئاصدقوين هذا كله ال يعني  ....يكون لديك حاسوب وجهاز آيفون وآيباد

 إذا وضعت أملك يف املادة واألشـياء التـي سـتبىل مـع مـرور الوقـت لـن ،هو كل يشء

 انترشت الكتب واملعارف وأصبح الحصول عىل الكتب ،تكسب يشء بل ستخرس نفسك

 كل ما قلته يدعو اإلنسان ألن يرتفع بتفكريه عن إلقـاء اللـوم عـىل ،أسهل من ذي قبل

لحكم عليهم حسب أهوائه وكأنه أويت مـا تقـدم ومـا تـأخر مـن الناس ومراقبتهم أو ا

  .مهام تعلم اإلنسان يبقى جاهالً يف معظم األمور ....العلم

 الحياة الالواعية

 كيف نفكر؟؟ مل ال نسأل هذا السؤال ولو ملرة واحدة؟؟

مخلوقات عاقلة تفكر بعقلهـا وتعـي مـا تفكـر ) البرش(كان العلامء يقولون بأننا 

ألن العقـل لـيس املمثـل : الجـواب ،ذا الكالم صحيح إىل حد مـا ولكـن ملـاذا؟؟؟ه ،فيه

لتقريب الفكرة أكرث سأوضح األمر باستخدام مثال  ،الوحيد يف مرسحية الوجود اإلنساين

ما مدى صحة هـذا  ...ًقد يصف الناس شخصا ما بقولهم عنه بأنه إنسان واعي: بسيط

 يعني بأننا قد نترصف بشكل الواعي؟؟ وما هو الكالم من الناحية العلمية؟؟ وهل هذا

 السلوك الالواعي؟
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عنـدما يقـوم شـخص مـا بفعـل يشء : سنرشح السلوك الالواعي بطريقة مبسـطة

 بعض الناس ،معني بنفس الطريقة فإنه حينها لن يحتاج إىل التفكري فيه عندما يقوم به

أشـياء محـددة لـذا يعيشون حياتهم بأرسها عىل هذا النحو فهم معتادون عـىل فعـل 

: فهم يعيشون حياتهم بطريقة روتينية دون تفكري أو تدبر وال يخطر ببالهم ان يسألوا

: لهذا قـد تجـد هـؤالء النـاس يقولـون عبـارات مثـل ،إىل أين سنصل يف نهاية املطاف؟

وجد نفسه فجأة يف  ...نيس نفسه كل هذا الوقت ...مييض العمر برسعة دون أن تشعر

ّالحياة ال تسري بهـذه الطريقـة وكـذلك ال تحـدث التغـريات  ،ره وهكذااألربعني من عم

ّقـد يحـدث تغـري طفيـف ال نالحظـه وال نهـتم بوجـوده وتسـتمر  ،فجأة كام قد نظن

ّالتغريات الطفيفة ولكنها ال تبقى طفيفة فمع مرور الزمن يرتاكم فعل هـذه التغـريات  ّ

ّ وهل تتغري حرارة األرض يف يوم هل تحدث الزالزل فجأة؟ ،ّوتجتمع فيحدث تغري هائل

الزالزل لها أسباب عديدة ولكنها قـد تكـون نتيجـة  ،بالطبع سيكون الجواب ال ،وليلة؟

ّتغريات قليلة األهمية ولكن طويلة يف السجل الزمني أمـا حـرارة األرض فلـم تتغـري إال 

من خالل التلوث الذي تسبب به اإلنسان طيلـة قـرون عديـدة فـالتلوث هـو السـبب 

 .األسايس إن مل يكن الوحيد

و هناك ظواهر ذات ترابطات وتأثريات متبادلة تنجم عـن حـدث أول وقـد يكـون 

ًهذا الحدث بسيط جدا ويؤدي عرب التـأثريات املتبادلـة مـع عوامـل أخـرى إىل تطـورات 

هائلة ال ميكن تصورها وهذا ما يدعى بأثر الفراشة يقول أصحاب هذه النظرية بأن رفـة 

ة يف الصني قد يتسـبب بحـدوث أعاصـري وفيضـانات يف أبعـد االمـاكن مـن جناحي فراش

يف هذا الفيديو تقف فراشـة أمـام ) أثر الفراشة(هناك فيديو عن نظرية  ،أمريكا وأوروبا

 مرآة السائق الجانبية لسيارة فتحدث بسبب هذا سلسـلة مـن الحـوادث التـي ال ميكـن
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إذا كان :ية الفيديو تكتب هذه العبارة ّأن نتخيل بأنها قد تحدث بسبب فراشة ويف نها

 بإمكان الفراشة أن تفعل هذا فامذا عنك؟؟

ّذكرنـا أهميـة التغـريات للتنبيـه عـىل أهميـة  ،و نعود ملوضـوع الحيـاة الالواعيـة

بالسلوك الغـري واعـي قـد  ،اإلدراك الذي يجعل اإلنسان ينظر إىل تفكريه بشكل عقالين

 ، نتائج عقيمـة أو إىل ترصفـات ال تحمـد عواقبهـايؤذي اإلنسان نفسه وقد يقودها إىل

ًويبدأ الشخص بالتدخني ليثبت أنه أصبح إنسانا  ،فالتدخني يصبح عادة مع مرور الزمن

ًراشدا وذو شخصية قوية أو قد يستمع للمدخنني اآلخرين الذين يتحدثون عن فعلهـا 

نسـان لسـطوة السحري وعن شعورهم بالراحة عند التدخني وهكـذا إىل أن يخضـع اإل

السجائر مع أنه هناك العديد مـن الوسـائل واألسـاليب للشـعور بالراحـة بعـد ضـغط 

عندما يرص اإلنسان عىل التدخني رغم كل التحـذيرات وقـد  ،العمل كاالسرتخاء والتأمل

يسمع بأن أحد املدخنني أصيب بالرسطان لكنه ال يتوقف ألنه مل ميرض ويعيش حياتـه 

ًجد نفسه بني فيك الرسطـان أو قـد يصـاب بالشـلل طبعـا دون خوف أو قلق وفجأة ي

قد يشعر الشخص بأن حياته أصبحت بـال  ،ُسيصدم من حدوث هذا األمر الغري متوقع

ًمعنى بسبب خضوعه للتدخني أو بسبب إحدى العادات املدمرة وال يضع حـدا لحيـاة 

ًومسريا من قبل عادات وأفكـار هشـةً العبودية التي يعيش فيها منقادا  حينهـا سـوف ّ

 يضع اللوم عىل الحياة وسيقول من أين جاءت هذه املصيبة؟

مع ذلك قـد تحـدث مصـائب عـىل مسـتوى العـامل ال يسـتطيع اإلنسـان العـادي 

يف هذه الحالة أي عندما يعجز اإلنسان عن تغيري العامل عليه أن  ،إنهاءها مثل الحروب

سـمعنا عـن العديـد مـن وقـد  ،ّيتغري ألن اإلنسان مسؤول عـن نفسـه بشـكل أسـايس
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سـأتكلم عـنهم يف  ،ّاألشخاص الذين غـريوا أنفسـهم فاسـتطاعوا أن يصـنعوا املعجـزات

 .مقاالت أخرى ولكن عليكم أن تعلموا بأنهم مل يسريوا عىل طرق ممهدة

  أقوال عن الحياة

أنا أعيش يف غرفتي وأذهـب إىل العمـل وألعـب لعبـة تسـمى العـيش يف اليـوم #

 .Edward fitzgerald .....املساءبانتظار أن يأيت 

 .E. H chapin ......ميكنك أن تجعلها بيضاء متى أردت هذا ....الحياة سوداء#

ـاة وأوـقـات (يف ـكـل حـيـاة يـجـب أن يـسـقط بـعـض املـطـر # يوـجـد أـمـل يف الحـي

 .henry wadsworth )......جميلة

 E. H .....أن نخـوض املغـامرة أفضـل مـن عـد مسـاوئها ...مهـام كـان وضـعنا#

chapin. 

ًأحيانا عليـك أن تلعـب بـاحرتاف  ...ًالحياة ال تعني دامئا أن تلعب بأوراق رابحة#

 .jack london .......وذكاء يف حالة الفقر

أقصد تلك التي تـؤثر عـىل مسـتقبلنا بشـكل  ...معظم القرارات املهمة يف حياتنا#

ل أنفسـنا إىل أيـن كبري تعترب عادة كالقفز من قطـار رسيـع دون تفكـري ودون أن نسـأ

  .andre gide .......نذهب

 ...يكون للحياة معنى فقط عندما يكون لألشياء معنى#
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 robert .......إذا مل تقاتل لتحصل عىل يشء تريده فأنت ال تعرف ما هي الحياة#

stone.  

إنها اليشء الوحيد الذي ال  ....ما اليشء الذي يجب أن نهتم به أكرث من حياتنا؟؟#

  .marcel proust .. إياه مرة أخرىلـلـه ايهبنا

 : حقيقة اتخاذ القرارات

إذا أردت أن تشرتي تلفاز يجـب عليـك أوالً أن  ،أنت تتخذ قراراتك بشكل الواعي

تقوم ببعض عمليات البحث عن التلفاز الذي ترغب برشائه أو قد تبحث عـن التلفـاز 

 .جهة نظركالذي تتوفر فيه املعايري التي تعتربها مميزة من و

تصـميم اإلنرتنـت املتعلـق : تكلمت عن هـذا املوضـوع يف كتـاب: ليس كام تفكر

أنت تحب أن تعتقد أنك تتخذ  ،ما الذي يجعلهم يرغبون بزيارة موقعك؟؟: باألعصاب

يف حالة رشاء تلفـاز عليـك أن  ،قراراتك بهدوء وأنك تأخذ جميع العوامل بعني االعتبار

 ترغب بحجم كبري لتحظـى مبشـاهدة ممتـازة أم أنـك تفكر بالحجم الذي يناسبك هل

كـام أن نـوع  ...تفضل الحجم املتوسط؟ أم أن حجـم الغرفـة لـه دور يف اتخـاذ قـرارك

الرشكة املصنعة سيؤثر عىل قرارك ألن الناس مييلـون الختيـار منتجـات رشكـة موثوقـة 

 تبـدو مهمـة ًويبحثون أيضا عن األسعار املنافسة ويدققون عىل الخواص األخرى التـي

وجد من خالل األبحاث التي أجريت عن اتخاذ  ،... أو غريهاblu-rayبالنسبة لهم مثل 

القرار أنه بالرغم من اعتقـاد النـاس أنهـم يتخـذون قـرارتهم بشـكل واعـي وبطريقـة 

متعمدة إال أن الحقيقة غري ذلك فمعظم عمليات اتخاذ القرارات واختيار أشياء معينة 

 . تحدث بشكل الواعي
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مـا اليشء الـذي : اتخاذ القرار باستخدام عمليات الالوعي يتضمن عوامل عديـدة

هـذا التلفـاز حصـل عـىل عـدد ضـخم مـن : social validationيحبه معظـم النـاس 

 مـا االختيـار الـذي قـد يعـرب عـن شخصـيتي أو -املشاهدات وصوت له معظم الناس 

ًأنا شـخص أبحـث دامئـا  ...)commitmentأو االلتزام  (personaمكانتي يف املجتمع 

 ما تسمح به حالتي املاديـة أو وجـود ديـون -عن أحدث األنواع يف مجال التكنولوجيا 

ًأنا أذهب دامئا لبيت أخي ملشـاهدة برنـامجي :  عوامل أخرى-اجتامعية يجب أداؤها 

قد يكون هـذا (املفضل وأعتقد أن هذا هو الوقت املناسب ملشاهدة ما أحبه يف منزيل 

 ).  األسايس للرشاء أو الدافع األقوىالهدف

 predictablyهنـاك اسـتثناء عـن كتـاب : ٪ ال تخلط بني الالوعـي والالعقالنيـة

irrational) للمؤـلـف ) التنـبـؤ الالعـقـالينDan Ariely،  معـظـم العملـيـات العقلـيـة

الواعية وكذلك عمليات اتخـاذ القـرار الواعيـة ولكـن هـذا ال يعنـي أن هـذا خطـأ أو 

 11000000(نحن نواجه كمية النهائية من املعلومات تغرقنا حتى الصـميم  ،نيةالعقال

لهـذا ! وعقلنا الـواعي ال يسـتطيع أن ينتبـه لكـل معلومـة) معلومة يف الثانية الواحدة

يـتـدخل عقلـنـا الالواـعـي ألداء ـهـذه املهـمـة باالـسـتناد إىل املـعـايري الدقيـقـة والعواـمـل 

لتي نهتم بها يف معظم األحيان ومن هنـا جـاءت هـذه األساسية كام أنه يهتم باألمور ا

 . trusting your gutعليك أن تثق بأعامق نفسك : املقولة

ماذا سأفعل؟؟ عليك أن تعرف ماذا يعنـي هـذا بالنسـبة ملـن يصـممون  ...و اآلن

 ـمـا اـلـذي ،أـيـن تـعـرض معلوماـتـك الـتـي تنرشـهـا بـهـدف مـشـاركة الزـبـائن ....املواـقـع

ـوعي؟؟ســيختلف إذا كــان هــؤ ـائن يتخــذون قــراراتهم باســتخدام اـل مــا  ..الء الزـب

 االسرتاتيجيات التي يجب تطبيقها ألستفيد من هذه الخاصية؟؟
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ّ٪ حسنا مل ينته املقال بإجابة محددة عىل هذه األسئلة التي قد تغري حياة اإلنسـان  ً

 ولكن أنا أعتقد أن هذا مهم وسيؤثر عىل طريقة تفكـري الشـخص الـذي يسـعى لزيـادة

عليك أن تفكر يف األشياء التي تشغل عقل الناس طوال الوقـت يف هـذه : الجواب ،زبائنه

بالنسـبة (األيام فاألشياء التـي تشـغل عقـولهم هـي التـي تـرد إىل عقلهـم الالواعـي أوالً 

للشاشات يرغب معظم الناس بآخر التقنيات مثـل أن تكـون شـديدة الوضـوح ومـزودة 

أعرف أن هذا الوصـف غـري مناسـب  ..و اللمس عن بعدبخاصية التحكم باليد عن بعد أ

ًطبعـا الشاشـات املسـطحة ال غنـى عنهـا والتـأثريات  ...ولكن هذا ما فعلته التكنولوجيـا

أن تفعـل : وهنـاك يشء آخـر هـو )...وعدد الخواص املميزة التي تجتمع يف جهـاز واحـد

ًشيئا يذهل الناس ولكنه أيضا يريض رغبة ما يف داخلهم لك أن تجعل هـذا املنـتج وكذ ....ً

 . ينترش برسعة باستخدام التسويق الذيك فيندفع الناس لرشائه ألنه حاز عىل قبول عام

ًهناك كتب رضورية أيضا يجب أن تقرأهـا لتحصـل عـىل معرفـة واسـعة يف هـذا 

 وهـو مـن أفضـل Jonah Lehrer للمؤلـف How We Decideكيـف نقـرر : املجال

الالوعـي املتكيـف :  كتـاب غربـاء عـن أنفسـنا،لقـرارالكتب التي تتحدث عن اتخـاذ ا

Strangers to Ourselves: The adaptive unconscious للمؤلـف Timothy 

Wilson، كـتـاب تـنـاقض االختـيـار The Paradox of Choice للمؤـلـف Barry 

Schwartz . 

 ِحكم عظيمة

يبة وكأنه أصـبح عندما يقع املرء يف مشكلة ال يرى أي يشء آخر يف العامل غري املص

هذا أمـر بـديهي ولكـن مـن  ...... توجد مشاكل كثرية تفوق أي مشكلة،أعمى البصرية
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الصعب فهم هذا عندما يشعر الشخص بالتوتر والقلق والحزن ولهذا يحتـاج املـرء إىل 

 ....الصرب والعزمية قوية ليك يقنع نفسه بأفكار يعرف أنها صحيحة أو ليؤمن بها بصدق

 وسينظر الشخص إىل املشكلة وكأنها أكرب ،ملشكلة يؤدي إىل اتساع مجالهافالرتكيز عىل ا

مام هي عليه يف الواقع وعند وقوع مشكلة أخـرى أكـرب مـن املشـكلة األوىل سـيعرف 

الشخص أنه كان بإمكانـه أن يواجـه املشـكلة األوىل بهـدوء بـدالً مـن إنهـاك أعصـابه 

ًحيانا قد نعتقد أنه تأخر الوقت عـىل  أ،بالقلق والندم وتعذيب النفس بلومها وجلدها

التعلم من أخطائنا وإعادة بناء أنفسنا أو تجميع أجزائنا املشتتة ولكـن هـذا االعتقـاد 

ًاألمل هو أن تتمسك دامئا بيشء ما عزيز عىل قلبـك حتـى  ....ناتج عن اليأس والقنوط

اج جميـع  يحتـ،لو مل تشعر أنك بخري أو تآمرت عليك جميع السلبيات يف وقـت واحـد

الناس إىل األمان والسالم لكن بعـض النـاس يعـرب عـن رغبتـه بـالعيش يف وسـط آمـن 

 لكـن هنـاك أشـخاص يتوقـون للسـالم وال يجـدون حـالً ،بالعدوانية وإفساد االستقرار

 بعض املصـائب ال تحـل إال بعـد فـرتة وبعضـها تكـون ،للمصائب التي تقتحم حياتهم

 كل إنسـان لـه ،ان يف جميع األحوال إال سالح الصرب وال ميلك اإلنسلـلـهأحداث قدرها ا

اإلنسان الفطن يستطيع أن يحل املشاكل التـي تعـرتض طريقـه ولكـن إىل حـد  ...عقل

ـمـن ـسـيقف يف وـجـه إعـصـار مـفـاجئ؟؟ ـمـن ـسـينهي الـحـروب الفتاـكـة ـحـني  ...مـعـني

د يجعلـه ّ األمل يغري اإلنسان بشكل ال ميكن توقعـه قـ،لـلـهال أحد سوى ا .....تشتعل؟؟

 .لكن يحتاج كيان اإلنسان إىل الغيث بعد جفاف طويل .......أكرث حكمة

 حكم من الحياة

 .األمل فطور ممتاز لكنه عشاء يسء#
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يف ) األفكـار إيجابيـة(إذا أردت أن تنجح عليك أن تحـافظ عـىل صـورة النجـاح #

 .ذهنك

 ، الحـقهذه ليست حياتك، تعتقد أنه سيحدث يشء ما يف وقت ...أنت تتظاهر#

 .caryl churchill .......ًعندما ستموت ستعرف أنك كنت حيا

 .jack kerouac .....الحياة هي دولة غريبة#

هـذا أمـر ال ميكـن  ....لـلــهيجب أن يعيش كل شخص الحياة التـي وهبهـا لـه ا#

 .sophocles ......تجنبه

تغلب عـىل نحن نبحث عن الراحة عرب الكفاح لل: كل حياتنا تسري بهذه الطريقة#

العقبات التي تقف يف طريقنا وعنـدما نتغلـب عليهـا تثبـت لنـا الحيـاة أن الراحـة ال 

 .blaise pascal ...........تحتمل ألنها تولد امللل

  .katharine hepburn .....الحياة صعبة وبعد كل هذا ستموت#

 .باريس هيلتون .......يجب أن تعيش كل يوم وكأنه يوم ميالدك#

ح واحد هو أن تعيش حياتك من خـالل أن تختـار مـا تريـد وتتحمـل هناك نجا#

 .مسؤولية اختيارك وأن ال تطالب اآلخرين بأشياء ال تستحقها

أي أننـا نرتكـب (الحياة هي متاهة نخطئ يف السري فيهـا قبـل أن نـتعلم امليش #

 .……cyril connolly )......األخطاء قبل أن نتعلم كيفية القيام بالعمل
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 ئة بالعربقصة ملي

قررت أن أذكر هذه القصة الواقعية عن إنسانة قاست آالم من الصعب احتاملهـا 

هـذه القصـة حقيقيـة مئـة  ....حتى يعرف الناس الفرق بني الحب الحقيقي والنـزوات

سأعطي الفتاة اسـم آخـر ألروي  ...سمعتها من جارة عزيزة عن إنسانة تعرفها ...باملئة

 .هذه القصة

حضان أرسة رائعة وحصلت عىل قسط وافر من اهتامم والديها عاشت رنيم يف أ

كانـت  ...ألنها كانت ابنتهام الوحيـدة وانعكـس هـذا عـىل سـلوكها ونظرتهـا للحيـاة

وكانـت فـوق كـل  ...إنسانة مرحة واجتامعية تحب الناس وتستقبل الحياة بالتفاؤل

كـن تسـعى لنيـل  أرادت رنـيم أن تنهـي دراسـتها الثانويـة ولكنهـا مل ت،هذا جميلة 

شهادة جامعية كان طموحها األكرب يف الحيـاة هـو الـزواج مـن رجـل يحبهـا وتحبـه 

 ،لتؤسس أرسة سعيدة وتنجب أطفال متنحهم الحنان وميلؤوا قلبها بالسـكينة والرضـا

ًإنسانة لهـا صـفات مميـزة وحسـناء وذات أخـالق ومتلـك قلبـا  ....هكذا كانت رنيم

كثري من الرجال وجاملها عىل وجه الخصوص يؤهلها هذه الصفات تجذب ال ...ًعطوفا

ألن تحظى بفارس أحالمها حسب تفكريها وتوقعاتها وتركيزها عـىل جاملهـا امللفـت 

رأت فيـه حبيبهـا املنتظـر ) مـراد(وبالفعل تقدم لها رجل وسـيم  ....واملغري ..للنظر

 أفكارهـا واتفـق معهـا يف ...واتفقـت معـه يف آرائـه وتوجهاتـه ....فوقعت يف غرامـه

ًوكان كل يشء رائعا ومـبرشا بـالخري .......وعشق شخصيتها وترصفاتها كانـت األحـالم  ...ً

 حـددت أرسة رنـيم وأرسة خطيبهـا ،تنمو وتتضخم مع مرور كـل ثانيـة يف حيـاة رنـيم

 جهزت رنـيم كـل مـا قـد تحتاجـه يف حياتهـا الجديـدة واشـرتت فسـتان ،موعد الزواج

  جميعنا نفكر بنفس الطريقة،وج لتتوج أحالمها بنهاية مثاليةالزفاف ومل يبق إال أن تتز
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ال نـرى سـوى هـدفنا وتنـدثر  .....حني نكون عىل وشك الحصول عـىل مـا نطمـح إليـه

 كـان كـل يشء يسـري بشـكل يـوحي بـإرشاق شـمس ،األشياء األخـرى وكأنهـا مل تخلـق

متحانـات لدرجـة  كانت رنيم تصاب بتوتر شـديد يف أوقـات اال،السعادة عىل عامل رنيم

نصـحها أبوهـا  ...حدوث تقلصات معوية واستفراغ وغري ذلـك مـن األعـراض املزعجـة

بالذهاب للطبيب لتطمنئ عىل نفسها ألن التوتر أثناء فرتة االمتحانات أمر عادي ولكن 

فهذا ما يحدث عادة عند وجود أعراض  ....ما يحدث لها مبالغ فيه ويجب أن تجد حالً

 ذهبت رنـيم إىل الطبيـب ، حياة الشخص وتسبب له عدم االرتياحأو حاالت تؤثر عىل

 تخرجت رنيم من ،...طأمنها الطبيب ونصحها بأن ال تتوتر ...وأجرت بعض الفحوصات

املدرسة ومل يبق لها إال أن تنتظر حتى ميض ذلك الشهر الذي يفصـل بينهـا وبـني يـوم 

سـتمرار ويتـوق إىل قـدوم اليـوم كان يزورهـا با .... كان قلب مراد متعلق برنيم،زفافها

 قال مـراد لـرنيم يف أحـد ،الذي سيجمعهام فيه بيت واحد تحرسه طيور الحب والهيام

 لـو طلبـت لـنب العصـفور سـأحرضه... أنا رهن إشـارتك ....أنت غالية عىل قلبي: األيام

  كان كل همه يف الحياة بعـد أن رآهـا أن يجعلهـا أسـعد إنسـانة يف الكـون ولهـذا،لك

وأغرقهـا بالهـدايا وبكلـامت الحـب والغـزل حتـى  ...كن يتواىن عن فعل ما تطلبـهمل ي

 وظـنـت أنـهـا يف جـنـة ....ّحلـقـت مـشـاعر رـنـيم ـفـوق الجـبـال وناـمـت ـفـوق الـسـحاب

  ذات يوم قرر مـراد أن يزورهـا وميكـث يف بيـت أهلهـا لوقـت أطـول فالوقـت،ُالخلد

 دما ـكـان يف الطرـيـق ملوعنـ ...مييض برسعـة تـفـوق رسعـة الـضـوء عـنـدما يكـون معـهـا

 ًيطق صربا فتكلم معهـا حتـى قبـل سـاعة مـن قدومـه إىل بيتهـا وقبـل إنهـاء املكاملـة

 ...ًـهـل تحـتـاجني ليشء ـمـا؟؟ ـكـام ـكـان يـقـول لـهـا دامـئـا قـبـل إنـهـاء أي مكاـملـة: ـسـألها

هـل ميكنـك أن تـحرض يل نتـائج : تذكرت رنيم تحاليلها الطبية فـرتددت ثـم قالـت لـه

 بكـل رسور يـا حبيبتـي وهـل يحتـاج هـذا إىل: مـراد ... التي أجريتها؟التحاليل الطبية
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 يـا أغـىل النـاس عـىل لـلــهحفظـك ا:  رنـيم،ما عليك إال أن تأمري وأنا سـأنفذ ..سؤال

 جلست رنيم عىل مقعد وثري وهي تحلم مبا سـيحدث فقـدت جهـزت نفسـها ،...قلبي

ـة الوـقـت  ـذ عرش ـسـاعات ـعـىل األـقـل وقـضـت بقـي ـهالـسـتقبالها مـن  ،...يف التفـكـري فـي

 ..تـأخر خطيبـك: استيقظت رنيم من أحالمها العذبة عىل صوت أمهـا عنـدما قالـت لهـا

 مىض ،أجل ولكنني طلبت منه أن يـحرض يل نتـائج التحاليـل الطبيـة:  رنيم،أليس كذلك؟

سأسـلمك التحاليـل الطبيـة  ...أنـا قـادم: مـراد ...املزيد من الوقت فاتصـلت رنـيم مبـراد

وأغلـق الخـط  ....أزورك اليوم ألنني انشغلت بأمور هامة ال تحتمل التأجيـلولكنني لن 

اهـديئ يـا :  قالت لها أمها، خاب أمل رنيم ألنها بنت آمال كثرية عىل هذه الزيارة،برسعة

 جاء مـراد ،تعلمني مدى تعلقه بك ...سيحرضه الشوق إليك ...عزيزيت سيأيت يف وقت آخر

 ،وغادر دون أن يسأل عـن رنـيم أو يراهـا... مل يقل الكثري ...سلم أم رنيم التحاليل الطبية

 أخـذت أم ،رمبا جانب آخر من شخصيته مل يظهر من قبل ...كان وجهه وجه شخص آخر

لكنهـا أحسـت ! رنيم التحاليل الطبية وهـي تكـاد ال تعـي أي يشء وكـأن عقلهـا توقـف

 كانت رنيم مصابة ،الرسطان ..... فتحت الظرف فوجدت،يشء يسء ...بوجود يشء غريب

 ،انهارت وتحولت إىل كتلة حزن بعد أن كانت عامل ال تربحه السـعادة ...برسطان الكولون

اتصلت األم بأهل مراد فعرفت أن هذا الخطيـب املزعـوم مل يعـد يريـد أن بتـزوج رنـيم 

 .... انتهى كل يشء،حتى أنه رفض أن يساندها حتى تتجاوز محنتها رغم توسالت والديها

 دخول الرسطان أصبحت رنيم ال يشء بـل صـارت قاممـة يبـذل مـراد كـل جهـده مبجرد

 دخلـت ،ليتخلص منها بعد أن كان يجثو عىل ركبتيه ويركع ليحصل عىل رضاها ومحبتهـا

رنيم يف نوبه هسترييا بسبب الصدمة التي كانت أقوى منها بكثري وحطمت هـدايا مـراد 

  جسم رنيم يف البداية للعالج الكيميـايئ مل يستجب،فةلـلـهوداست عىل رسائل الشوق وا
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 .....لـلــهبسبب عدم تقبلها أو عدم تصديقها ملا حدث ولكن يف النهاية شفيت بـإذن ا

 .وتزوج مراد بفتاة أخرى يف اليوم الذي كان يفرتض فيه أن يتزوج من رنيم

هناك نعمـة ال تقـدر بـثمن هـي أن  ....أعرف أن هناك نعم عظيمة كثرية: العربة

 .............. األشخاص الوضيعني عن حياتنا ولو كان هذا مقابل معاناة صعبةلـلـهد ايبع

 .........  من كل سوءلـلـهحامكم ا

 العلم يف زمن الجهل الفكري

كان العلامء يف املايض يدرسون طوال حياتهم وليس لعمر معني بهدف نيل بعـض 

يسـعى الكثـري مـن النـاس  ...هذاالشهادات مثل شهادة الدكتوراه كام يحدث يف يومنا 

إىل نيل شهادة الدكتوراه ألخذ مكانة الئقة يف املجتمع لكـن هـل يتسـاءل هـؤالء عـن 

 يسـتطيع معظـم النـاس أن يحصـلوا عـىل درجـات عاليـة ،كمية العلم التي اكتسبوها

بسبب ما يسمى بالحفظ الصميمي قبل االمتحان لكـن الشـخص الـذي يحفـظ بهـذه 

وبالتايل لن يحصل عـىل فوائـد الـتعلم  ...ملعلومات بعد فرتة قصريةالطريقة قد ينىس ا

 االحتفـاظ ،التي يحصل عليها الشخص الذي يخزن املعلومات يف ذاكرته لفرتات طويلة

باملعلومات لفرتة طويلة ينمي إبداع اإلنسان ويقوي قدرته عىل االبتكار لتحسني حياة 

قـدم ال يسـتمر إال عـن طريـق وجـود البرشية وحتى بسـتمر التطـور ألن التطـور والت

عىل األشخاص الذين سـيحملون  ....أشخاص مثقفني ولديهم كمية وفرية من املعلومات

 ،راية التقدم أن يكونوا مستعدين لبـذل جهـد عظـيم يف سـبيل إرسـاء قواعـد املعرفـة

 ً،هناك حقيقة يغفـل عنهـا معظـم النـاس وهـي أن هـذا الركـود العلمـي خطـري جـدا
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واآليبـاد ال ) خاصـة األنـواع الحديثـة(زمن انتشار التقنيات الحديثة كـاآليفون كوننا يف 

مازالت لدى الكثري من الناس معتقدات غبيـة  ...يعني أننا تخلصنا من الجهل إىل األبد

أجل ألنهم ورثوها عن أجـدادهم هـذا هـو  ...يؤمنون بها ألنهم ورثوها عن أجدادهم

سهم بالتفكري بل سيفعلون كـل مـا هـو منـترش أو السبب الوحيد ألنهم لن يتعبوا أنف

قرأت يف كتـاب :  مثال،موروث كاملستعبدين الذين أجريت لهم عمليات غسيل الدماغ

يتكلم عن الغرائب والعجائب أن الـزوج الصـومايل يرضب زوجتـه أمـام الحـارضين يف 

جـدة  هناك عادة منترشة يف ريف إحدى الدول العربية وهي أن عـىل ال،!حفل الزفاف

ميكـن أن نسـتنتج أنهـا تقـرر كـل يشء قبـل (أن تقرر كل يشء يتعلق بـزواج األحفـاد 

أثاث كـل : ًثانيا ...زوجته حتى وإن مل يعجب الحفيد بذوق جدته: أوالً )...ًالزواج أيضا

 إذا كـان فكـر ،!البيت وحتى غرفة النوم ويتضمن هذا لون فراشه الـذي سـينام عليـه

ـد يف أ ـق أو مقـي ـم اإلنـسـان مغـل ـة كـيـف ـسـيحلق يف فـضـاء العـل ـور ـصـغرية وبديهـي ـم

 يصدر لنا الغرب كل يوم أحـدث األجهـزة والتقنيـات واملعـارف وال يخطـر ،واإلبداع؟؟

 عندما اشرتيت جهاز اآليباد شعرت بتأنيـب الضـمري ،ببالنا أننا سندفع مثن هذا الكسل

حصل عـىل جهـاز مل أشعر بالراحة ومل أبتهج كأي شخص ي ....عندما عرفت كل مميزاته

فلـامذا ال  ...هم استطاعوا أن يفعلوا ما اعتقدناه مستحيل:  عذبني هذا السؤال،جميل

أستغل قدرايت للوصول إىل العبقرية؟؟ وأخذت أدعو عىل نـفيس بـاملوت إن مل تكـن يل 

أن سـلوك األشـخاص : األول ... يتعذب اإلنسان الطمـوح لثالثـة أسـباب رئيسـية،فائدة

مـديح : ً ثانيـا،)هذا املوضوع بحاجة لتفسري ورشح طويل(ه بالفراغ املحيطني به يشعر

كره كثري من الناس له ألنـه : ً ثالثا،ُالناس له عىل أشياء تافهة ال يستحق أن ميدح ألجلها

 يف لـلــهًيحب العلم لدرجة مبالغ فيها وهذا ليس عيبـا بـل هـو ميـل فطـري يخلقـة ا

 ....يصدقني أحدبعض األشخاص وأنا أؤمن بهذا حتى لو مل 
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ـلـذا أعتـقـد أن األحـجـار  .... حـتـى األحـجـارلــلــهـكـل يشء يف ـهـذا الـكـون يـسـبح 

سأقرأ هذا املقال لجـدران غرفتـي أو ألشـجار الحديقـة  ...تفهمني حتى وإن مل تجبني

 .....فهي ستفهم حقيقة شعوري

  ادعاءات

 الكلمـة ،؟ما هو احرتام الرأي؟؟ وعىل أي أساس تقول أنـا أحـرتم رأي اآلخـرين؟

 األفضـل كتابـة ،ًالتي جعلتها عنوان هذا املقال صغرية جدا لتعرب عام أريد أن أقولـه

 احرتام الرأي ،الدجل ...التظاهر ...ًكل الكلامت املعربة عن الكذب معا مثل االفرتاءات

) إذا كانـت آراء غـري مؤذيـة للنـاس(هو أن تتقبل آراء اآلخرين حتى وإن مل تعجبك 

شخص أن يتكرم بإعطاء نصيحة يجب أن يحصل أوالً عـىل إذن الشـخص وإذا أراد ال

اآلخر وخاصة إذا كان ممن يحبون فرض رأيهم وتغيري آراء اآلخرين ليشعروا بالراحة 

والطأمنينة ولو اسـتطاعوا لحكمـوا العـامل ولتحكمـوا بعقـل كـل إنسـان كـام يفعـل 

ر عـىل اآلخـرين لكـن الداعون إىل العبودية الفرق هـو أن الـبعض يحـاول أن يسـيط

أهـم :  البعض يقول لك عبارات خادعـة مثـل،ّبأسلوب جيد ليدعي أنه إنسان خلوق

 لـن - كـل إنسـان لـه رأي - االحـرتام قبـل كـل يشء -يشء بالنسبة يل هـو االحـرتام 

ثم يفعلون أمور تناقض كالمهـم بشـكل واضـح وينتهـي الحـوار بكلـامت  ...نختلف

مـع أن ذلـك  ...يجـب أن تنضـج: شخص بالغ مثـلتصلح لألطفال وليس ألن توجه ل

ورغم هذا هناك أطفال ناضـجني لهـم  ... فعالً،الشخص أثبت أنه غري ناضج بإسلوبه

عقول واسعة ومتفهمة وهناك أشخاص كبار ال يعرفون معنـى احـرتام الـرأي ويـرون 

ً يتكلمون كثريا لكنهم يغرقون يف ذرة ماء ويفشـلون يف تطبيـق ،صورتهم يف كل يشء

ما يقولون يف أول مناقشة عادية ذلك ألنهم يعتقـدون أنهـم وصـلوا إىل مرحلـة مـن 



 
  

 

 

 
 

131  

املعرفة ال ميكن أن يخطئوا بعدها وخاصة يف أمور الحياة اليومية التي ليس لها قواعـد 

 اليـد العليـا يف تحريـك لـلــهمحددة وتختلف بـاختالف األشـخاص وامليـول وملشـيئة ا

أن ال تغره الكلامت وخاصـة ) بصدق( الرأي اآلخر  أنا أدعوا كل شخص يحرتم،األحداث

أنه سيجد هذه الكلـامت القدميـة يف كـل مكـان لكنـه سـيجد املعـدن الحقيقـي عنـد 

األشخاص الذين وصلوا إىل درجة رفيعة من العلم واألخالق واالنشغال باألمور املفيـدة 

 كل عقول أفرادها  لن تستفيد األمة إذا كانت،املقيتة) فرض الرأي(للبرشية ونبذ عادة 

 إذا كنـت مثـل ً،متشابهة أو منسوخة أو بوجود مسـوخ وأن أكـرر هـذه العبـارة دامئـا

شخص آخر يف كل أمور الحياة ما عدا بعـض الفتـات التـي ال تنفـع فـام الحكمـة مـن 

 كلنا نعرف أن الحكمة من خلق أي شخص هي أن يساهم يف البنـاء بأنواعـه ،خلقك؟؟

 مسـاعدة النـاس ،س ونحن بحاجة لالختالف لتحقيق الكـاملوينرش العلم ليساعد النا

 عندما مير اإلنسان مبواقف يفكر فيها بنية سـليمة ونقيـة ،تتجىل يف األهداف العظيمة

ثـم يعـرف أنـه  ....ويعتقد أن الشخص اآلخر يجب أن يتعامـل معـه بـنفس األسـلوب

تـه الصـافية مخطئ وعليه أن يفكر أن من يتكلم معـه قـد ال يكـون كـام يظـن بطبيع

مـع أن هـذا االعتقـاد يظلـم األشـخاص الصـادقني ) احتامل كبري تترصف عـىل أساسـه(

واملخلصني وهذا ما يتجنبه اإلنسان الذي يقدس االحـرتام واألفكـار املنطقيـة وإن كـان 

 .هذا املنطق مبني عىل اقتناع بسبب ميول شعورية وفكرية يف آن واحد

 :التقبل

ثـال ثـم سأوضـح الفـرق بـني الـتفهم أو التقبـل وبـني سأبدأ هذه املقالة بـذكر م

ـال ـعـىل التقـبـل ...مالحـظـة اـخـتالف أي ـشـخص ـعـن ـغـريه ـع : مـث ـن أـقـول أن جمـي ـل

 زـمـياليت يف الكلـيـة يتقبـلـونني ـكـام أـنـا ـفـال أـحـد يـعـرف ـمـا ـيـدور يف أذـهـان/زـمـاليئ
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 لكنهم ال يسعون لوضع الشخص يف قالب أو ميلون عيل مـا يجـب لـلـهاآلخرين سوى ا

عيل فعله أو قوله ليكون كام يريدون بالضبط لكنهم قد ال يتفقـون معـي ومـع ذلـك 

سيكون التدخل يف حالة عدم التوافق خطـأ فـادح كـذلك مـن غـري اإلنصـاف أن تكـره 

ًإذا كـان الشـخص خلـوق ومل يفعـل شـيئا قـد ! (شخص ما ألن لديه صفات ال تعجبـك

رهاب أو التمييز العنرصي ضد فئة يؤذي اآلخرين أو ينرش أفكار مسمومة تؤدي إىل اإل

يف مجال الحكم عىل آراء اآلخرين بالـذات عليـك تجنـب وضـع فكـرة  ،)معينة مساملة

معينة مبنية عىل األمور الظاهرية ثم اإلميان بها دون احرتام احتامل أن تكون خاطئـة 

: مثال ....ميكن مالحظة االختالف بسهولة ،رشط أن ال تؤدي هذه اآلراء إىل ظلم أو أذى

زماليئ يف املدرسة والجامعة يعرفـون أن لـدي أفكـار معينـة مثـل حـب التعـرف عـىل 

ّمعلومات جديدة وأحـب األسـئلة التـي تثـري فضـويل وتهـيج دافـع امليـل الشـديد إىل 

ً أقصد من قويل هذا الكـالم أنـه لـيس صـعبا أن ،الفلسفة مثل أسئلة التفسري والتعليل

ن برش ولكـن لـدينا جينـات مختلفـة وأرواح تعرف أن لكل شخص طبـاع خاصـة فـنح

ال يتعـارض ) أبيض أو ملـون ..ذكر أو أنثى(مستقلة واإلميان بوجود اإلنسان واستقالله 

 وكـذلك الـتفهم ال يحتـاج إىل جهـد أو تعـب ومل ، بل هـو جـزء منـهلـلـهمع اإلميان با

م عـىل ًنسمع أن شخصا ما أصيب بنوبة قلبيـة أو رسطـان ألنـه كـان مـتفهم وال يحكـ

 )...خاصة التي ال تعتمـد عـىل مبـدأ منطقـي(اآلخرين من خالل وجهات نظره وآرائه 

 بعـض النـاس يسـمحون ،لكن يحتاج التفهم إىل عقل راجح وذهـن منفـتح غـري أصـم

ـرين  ـاء اآلـخ ـون إال الـصـطياد أخـط ـاؤون وال يجتمـع ـن يـش ـىل ـم ـالحكم ـع ـهم ـب ألنفـس

فـإذا  ،من هـذه السـلوكيات الشـائنةويتلذذون باحتقار الناس وأنهم يستمدون القوة 

كان الشخص عاطفي قد يقولون أنه ضعيف وأبله وغبي ومن السهل التأثري عليه وإذا 

وإذا تعـرض  ...ًكان قويا وال يشق له غبار قالوا أنه مغرور ومتغطرس وال يعجبـه إحـد



 
  

 

 

 
 

133  

 للفشل قالوا أنه ال فائدة ترجى منه ثم إذا نجـح بعـد الفشـل أحبـوه لدرجـة العبـادة

إذا ـكـان ال ميـيـل للدراـسـة واملطالـعـة ـقـالوا أـنـه جاـهـل  !...وتقبـيـل قدمـيـه وتقديـسـه

وستكون عاقبته وخيمة وإذا كان يدرس بجد ويضحي بكل غـايل ونفـيس للوصـول إىل 

املجد ويسهر الليايل الطويلة وهو مقتنع مبا يفعل بـل هـو أسـعد إنسـان ألنـه اختـار 

ك الذين يذمون الفشل والفاشلني ويلعنون أسمى يشء دون أن يجربه أحد سيقول أولئ

الجهل والجاهلني أنه معقد وبال إحساس وحينها ستكون العقالنية التي كـانوا يـدعون 

هذا النمط الذي ال ميكن  ...ًالناس إليها عيبا أو رائحة كريهة تنفر اآلخرين من الشخص

قد تكون  ،!)اةلن يرىض عنك هؤالء حتى وإن اتبعت ملتهم ومنهجهم يف الحي(إرضاؤه 

ًللشخص عيوب عديدة وقد يكون كالم من يبحثـون عـن زالت اآلخـرين صـحيحا كـأن 

ّيكون الشخص مغرور فعالً ويرى نفسه فوق جميع الـبرش لكـن مـا مييـز هـذه الفئـة 

ًاملعرتضة دامئا عىل كل يشء أنهم يذمون جميع الطباع وجميع الصفات دون أن تكـون 

ميكن القول بأن  ،!د يذمون التكرب مع أنهم متكربينلديهم إنجازات أو هدف عظيم وق

يرصخ  ....ترصفاتهم تدل عىل يشء واحد هو أنهم يعتربون أنفسهم منزهني عن الخطـأ

أحدهم يف وجهك بكل وقاحة حتى إذا واجهته بفكرة بديهية وطلبت منـه أن يجيبـك 

 ...ن ثـواينعىل سؤالك سكت ومل ينطق بحرف واحد وانهارت كل قوته املزيفة يف غضو

ً من أحد أن يجعل الناس جزءا منه أو صورة طبـق األصـل عـن صـفاته لـلـهمل يطلب ا

 .بنوعيها اإليجايب والسلبي

 نتائج السيطرة وحجر التفكري

املجتمـع الـذي : للشيخ سلامن العـودة) أنا وأخواتها(اخرتت لكم فقرة من كتاب 

ّلـو عـىل حسـاب ذاتـه ومتيـزه يركز عىل قـيم الجامعـة وهويتهـا وتبعيـة الفـرد لهـا و
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وطموحه وإبداعه يقتل اإلحسـاس باملسـؤولية الذاتيـة واألهميـة الشخصـية والهويـة 

 العدوان عىل املمتلكات العامة والحدائق والشوارع واملياه ووسائل النقل هـو ،الخاصة

وإال فـام معنـى أن تقـدس املجتمـع  ،إحدى نتائج سطوة الجامعة عىل شخصية الفـرد

هـذه الظـاهرة منـترشة : مالحظـة( تسـعى يف تـدمري ممتلكاتـه ومؤسسـاته ًشكليا ثم

 القسوة عىل الحيوانات والطيور ليس سوى احتجـاج مـبطن ،)كالوباء يف الوطن العريب

العـرب (إنها إحدى العيوب العميقة التي سجلها فوتوهارا يف كتابه  ...ورصخة استنجاد

 ).يف عيون يابانية

 هو فرد من الشـعب vandal: موس اللغة اإلنجليزيةكلامت عن العدوانية من قا

األملاين الذي اجتاح فرنسا وإسبانيا وشامل أفريقيا يف القـرنني الرابـع والخـامس ونهـب 

 هو شخص يدمر أو يخـرب ممتلكـات عامـة أو خاصـة vandal ، ميالدية455روما يف 

 العامـة أو  أي التخريب املتعمـد للممتلكـاتvandalism ،.عن قصد أو بدافع الحقد

 .الخاصة

 التدخل صفة رسطانية

 هـذا ،من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعينيـه:  عنه قاللـلـهعن أيب هريرة ريض ا

الحديث قصري لكنه يدعو إىل خصال ومعاين جليلة منها ترك الفضول والتطفل وإنفاق 

لصـفة مـن الوقت فيام ال طائل منه وأن ال ينشغل اإلنسان بشؤون اآلخرين ألن هذه ا

أسوء الصفات ميكن القول بأن من يتدخلون يف خصوصيات اآلخـرين يشـبهون الخاليـا 

الرسطانية التي ال مينعها أي يشء من االنتشار والنيل من صحة الخاليا السليمة املفيدة 

 .إنها صفة منفرة تولد الكره ضد الشخص الفارغ الذي يعشق إزعاج الناس ...للجسم
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ة كبرية يف مجاالت محـددة يسـتطيع اإلنسـان أن يـزعج بعض الناس لديهم معرف

هؤالء لديهم ترصفات وأساليب يف الحياة وقـوانني ال يسـتطيع أي  ،....الناس من خاللها

شخص أن يتخطاها مثل ميل إىل يشء معني ويف معظم األحيان يكون هذا امليل إلرضاء 

تهم كـام أنهـم يعطونـك الشهوات واألهواء وملئ أوقات الفراغ التي ال تنتهـي يف حيـا

انطباع أنهم يعرفون كل يشء ويعتقدون أن ما يرونه من وجهـة نظـرهم ميثـل جميـع 

وهم علامء يف كل فروع العلم ويعتقدون أن العـامل ملكهـم ويجـب أن  ....أنحاء العامل

 خلـق الكـرة لـلــهيترصف جميع النـاس بالطريقـة التـي تعجـبهم وتـريحهم مـع أن ا

د وكل شخص له الحق يف أن يحيا بالطريقة التـي تعجبـه إذا مل األرضية ألي شخص يول

تكلم عـن هـذا املوضـوع الكثـري مـن النـاس بهـدف  ،يخالف القوانني ومل يؤذ اآلخرين

القضاء عىل هذه اآلفة الخبيثة والرسطانيـة مثـل دكتـور عبـد الـرحمن املحـرج الـذي 

: ألسـئلة الشخصـية مثـلا: أمثلة عىل التدخل ،وصف ما يحدث يف الواقع بأسلوب رائع

؟؟ وأسئلة عن اإلنجاب إذا تزوج شخصـان ومل )للرجل أو للمرأة(ملاذا مل تتزوج إىل اآلن 

ينجبوا بعد سنة وكأنه فرض عىل الشخص أن يفعل يشء معني يف وقت محدد ومكـان 

محدد وبطريقة محددة لتجنـب األسـئلة الشخصـية واملحرجـة يف أمـور ال تحتمـل أن 

 وقد يقول بعضهم أن األمور التي يتدخلون فيها هي أمور عامـة ،هايخوض اآلخرين في

افرتض أنه يشء عام ولكنه قد يكـون بالنسـبة لشـخص آخـر أمـر  ....ًومقبولة اجتامعيا

ًخاص جدا والحياة واسعة مبا فيـه الكفايـة لتحتـوي عـىل أشـخاص مختلفـني وصـفات 

ل أي يشء بطريقـة معينـة وحاالت متنوعة وآراء كثرية وإذا اعترب الشـخص أنـه سـيفع

وهي ال تؤذي اآلخرين بل قد تنفع املجتمع واعترب أن ميله من األشياء املقدسة التي ال 

ميكن النقاش فيها فهو حر وال يحق ألي شخص أن يقول له افعل أو ال تفعل أو هكـذا 

ـه أو إذا رـفـض تدخـلـه ـري،أفـضـل إذا مل يطـلـب رأـي ـديهم ـفـراغ كـب   بـعـض األـشـخاص ـل
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فيتدخلون يف شؤون اآلخرين ولديهم يقني ال يتزعزع بأنهم عىل حق يف كل يف حياتهم 

لذا من املهم أن ينتبهوا لألذى الذي تسببه هذه الصفة وأن الناس !!! يشء وكأنهم آلهة

 .سريدون عىل اقتحام خصوصياتهم

والحل  .....ًفكرت كثريا بهذا املوضوع فهو منترش وخاصة إذا مل تضع له حالً .........

ّالناجع هو مواجهة هؤالء األشخاص برصاحة ورصامة وجدية وعدم إعطاءهم أي فرصة 

 .للتسلل إىل حياة اإلنسان وإقالق راحته

 الوفاء بالوعد

 وإذا ، إذا حدث كذب،آية املنافق ثالث: (  عليه وسلملـلـه صىل الـلـهقال رسول ا

ائعـة لكـن مل أفعـل مـا ً تذكرت وعدا قطعته لصديقة ر،) وإذا اؤمتن خان ،وعد أخلف

وعدتها وبالتأكيد هي تعتقد أنني إنسـانة جافـة أو مل أعـد أرغـب بصـداقتها أو أننـي 

 ولـن أتـذمر مـن ، قد تكون بعض هذه األحكام صحيحة إىل حد معني،لست اجتامعية

ًهذه األحكام ألنني أعرتف بخطأي ال ألظهر تواضعي بل ألنني تعلمت درسا يجـب أن 

ً وهو أن تنفذ وعدك وتكون صادقا مع الناس وخاصة مع من تكن يستفيد منه الجميع

لهم االحرتام والتقدير أو أن ال تعد بفعل يشء تنفـر منـه أو تكرهـه أو تعـرف أنـك ال 

ًيجب أن تكون واضحا حتى وإن مل يحب  ...ترغب بالقيام به أو ال تتخيل أنك ستفعله

كـل إنسـان سـيترصف حسـب الناس صفاتك وهذا أفضل مبليون مرة مـن التملـق ألن 

ً يف نفسه وإن حاول أن يبـدو بهيئـة تجعلـه مختلفـا ليسـاير لـلـهطباعه التي أودعها ا

 قد يحرتم البعض رصاحتك لكن لن يسامحك معظم الناس عىل ،الناس ويكسب ودهم

كذبك وهم وهم وإن سامحوك ستسقط مـن عيـونهم وسـينظرون إليـك بطريقـة لـن 

  كـل مـا يف األمـر أن،تـنجح يف اسـتعادة احـرتام النـاسوقد ال ) بشكل يهينك(تعجبك 
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وكـان عـيل أن أكـون صـادقة مـع  ....لدي مفاهيم وتعريفات خاصة ملصطلحات عامة

) غري رضوري أي ميكـن االسـتغناء عنـه( إذا عرفت أنك ال تستطيع فعل يشء ما ،نفيس

 لـن ألنك بذلك ستضغط عىل مشاعرك وستجرب نفسك عىل عمل يشء تكرهـه وبالتـايل

ًيكون العمل متقنا أو لن تضع فيه خالصة حبك وإخالصك فال تعطـي وعـودا مزيفـة ً، 

لدى كل إنسان واجبات محددة لكن معظم وقت اإلنسان ملك له ويستطيع أن يعمل 

ًويدرس ويفعل ما يحب من األمور املحللة دينيا وأخالقيـا  يجـب أن تعـد بفعـل يشء ،ً

 حتى ال تصبح نفسك منافق وكاذب وذو صـفات ًتكون واثقا من قدرتك عىل القيام به

  .لـلـهسيئة تدمر عالقتك مع ا

 بوارق األمل يف عاملنا

هناك ظواهر غريبة تحدث يف هذا العامل املالصق لنـا ويواجههـا اإلنسـان بشـكل 

لكنني أعتقد بأنها أصبحت يف مجال األمور االعتيادية ويف خانـة املسـلامت يف  ،مستمر

كثري من الناس وقد انجرفوا يف ترصفـات ال مـربر لهـا وال طائـل مـن ترى ال ،هذا الزمن

ورائها وتشعر برغبة ملحة إليقافهم ليس ألخذ دور املنقذ أو الداعية بل ألنـك تشـعر 

وتـرى يف بعضـهم عالئـم خـري قـد  ...بأنهم يرمون أنفسهم يف النار املتأججة بال مبـاالة

ن عليهم بإخالص وال ترتيض لهـم الوقـوع تحز ،ترشق إذا ما التفتوا إىل أعامقهم بصدق

ولكن نصـيحة  ،يف مصري أسود يدفن إبداعهم وينقض عىل بذور املالئكية الكامنة فيهم

فـإذا نصـحت بعـض هـؤالء  ،هؤالء صعبة وبتعبري أقرب إىل املوقف أصعب من املوت

 األـشـخاص اـلـذين يقوـمـون بعملـيـات تجمـيـل للتـشـبه بالفـنـانني وـغـريهم مـمـن: مـثـل

ً عىل ظاهرة الشذوذ الجنيس اعتربوك جنـديا مـدججا بالسـالح وبأنـك تسـتعديقبلون ًّ 

ـيهم ـار عـل ـالق الـن ـه ،إلـط ـة فـي ـا ال رجـع ـا قاطـع ـونك رفـض ـؤالء سريفـض ـن ـه ـري ـم ًالكـث ً 
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قـد  ،)ال تعـيش يف هـذا العـامل(وبقيتهم سيتجاهلونك وجميعهم سيعتربونك منعـزالً و

ًيحدث هذا حتى لو استخدمت أسلوبا راقيـا يف ال كـالم واإلقنـاع بسـبب نفـورهم مـن ً

أن تقوم بواجب إسـداء النصـح ولكـن : لدي رأي مناسب يف هذه القضية وهو ،الفكرة

عليـك أن  ....ًبطرق غري مبارشة وأن تتهيأ دامئا لتلقي وابل من االعرتاضات بصدر رحب

ال تأخذ األمور عـىل محمـل شـخيص عنـدما توجـه لـك االنتقـادات الالذعـة وحتـى يف 

ل األخرى عليك أن تسري عىل هذا النهج ألن تقبل االنتقاد وعدم سامحك له بأن األحوا

فالكالم الجارح هو مجـرد  ،ّيجرحك يدل عىل قوة شخصيتك وترفعك عن صغائر األمور

لو كان اإلنسان الـذي يوجـه  ،كالم خرج من أفواه ال تعي ما تقوله لذا لن يؤذي كيانك

ًالكالم الجارح مثقفا وحكيام ملا   .ّاضطر الستخدام هذا األسلوب املهرتئً

بـدالً : ً أمرا كان مفعوالً أو قد يقـوللـلـهليقيض ا: ًأحيانا قد يقول الشخص لنفسه

سـأمني  ...من إتعاب نفيس يف أمور ليس لها مردود ملموس سأشـعل شـمعة يف الظـالم

موضوع ًلن أجامل أحدا بل سأعرتف بأن  ،ّذايت وسأطور قدرايت وكل يحمل وزر أخطائه

ـا اـسـتخدام أـسـاليب تختـلـف متاـمـا ـعـن األـسـاليب الـتـي  ًـتـفيش الفـسـاد يـفـرض عليـن

إـصـالح اـلـذات واالنـخـراط يف العـلـم :أول وأـهـم خـطـوة ـهـي  ،اـسـتخدمت يف الـسـابق

تـراهم  ...ًيوجد دامئا أناس يشعرون بالرتدد والحرية ،واالنضامم لركب الحضارة واإلبداع

ا شعروا بأن هذه املهمة طويلة األمد وقد يستغرق يدعون إىل التغيري بكل طاقتهم فإذ

ًاألمر حياة عدة أجيال وضعوا املسؤولية جانبا وقد يندمجوا مع الفئة الضـالة حتـى ال 

 .يشعروا بأنهم منبوذين وإلرضاء حب االنتامء لديهم
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هنـاك  ،اإلعالم له دور كبري يف انتشـار املظـاهر السـلبية الدخيلـة عـىل إنسـانيتنا

مبارشة تدعو إىل التعري والحرية الجنسية وأمـور أخـرى تسـتطيع أن تقصـم إعالنات 

دخلت هذه اإلعالنات إىل أدمغـة النـاس يف جميـع أرجـاء  ،ظهر أي أمة يف فرتة وجيزة

العامل باسم العدالة والحرية والتقـدم واالزدهـار وأصـبحت تعـد مـن الرشوط الهامـة 

وقـد يصـل األمـر إىل حـد عـدم تقبـل  ،إلدراج اإلنسان ضمن جامعة العقول املنفتحـة

بعض الربامج التلفزيونية تقدم بطريقة تربز فيهـا رغبتهـا يف الكشـف  ،اإلنسان السوي

عن الحقائق وتوسيع مدارك املشاهدين يف حني أنها تقصد الوصـول إىل غايـات أخـرى 

حيث تكشف برسعة عن نواياها السـيئة مـن خـالل طريقـة عرضـها واملفـردات التـي 

 إنها أمور واضحة قد يتجاهلها البعض رغم كونها أشبه بالدعوة إىل الفسـاد تستخدمها

كام أن الكثري من الربامج واملسلسالت التي تدعي بأنهـا تهـدف  ،والغوص يف التفاهات

ال  ،إىل إعالء راية الحرية تقدس وجهة نظر املنحـرفني وتصـورهم عـىل أنهـم مظلـومني

التـي تسـبب بهـا املجتمـع ولكـن بـدالً مـن ننكر وجود الكثري مـن حـاالت االنحـراف 

تشجيعهم عىل االستمرار يف الخطأ علينا أن نأخـذ بيـدهم بشـكل أسـايس عـن طريـق 

لدينا واجب هام ومصريي أال وهو نرش الحلول والتوسع فيها بـدالً مـن  ،العالج النفيس

 .التفتيش يف املشاكل والوقوف عندها

 فهذا يـؤدي إىل إشـعال فتيـل الحقـد ال نريد أن نواجه أي خطأ بطريقة عدوانية

والكراهية ولكن بدالً من القيـام بـنرش األفكـار املبتذلـة والقضـايا التـي تحمـل نفـس 

آالف املرات مام يساعد عىل جعلها تبدو طبيعيـة مـع مـرور الـزمن  الجوهر وتكرارها

 .بعد تعميمها والرتويج لها علينا عرض الحلول وبوارق األمل



 
  

 

 

 
 

140 

م والرصاخ وعرض املواقف بطريقة تشامئية فيعـرض النـاس هناك من يكتفي بالذ

 ،عن اإلصالح ألنهم يقرنونه باليأس مام يؤدي إىل شـيوع اإلحسـاس بالضـآلة والضـعف

يجب أن يشعر الناس بقوتهم مهـام بلغـت : توجد قاعدة بسيطة لتفادي هذه النتائج

 .حدة األزمات

 لـلـهالروحانية واإلميان بوجود ا

روحانية واالنغامس يف املادة هذا ما نعنيه عندما نتكلم عـن الخلـو االبتعاد عن ال

من األلوهة وعدم معرفة النفس الخافية أي الالشعور وهذه هي ديانـة الواعيـة التـي 

 لدى كل أنسان أجزاء ،سيطرت علينا أي ديانة توحيد الواعية أو توحيد ألوهية الواعية

ض خطر أن تسلك هذه األجـزاء مسـلك نفسية مستقلة وعندما ننكر هذه األجزاء ينه

كل املحتويات املكبوتة التي تشـجع عـىل مواقـف خاطئـة واملـادة املكبوتـة تعـود إىل 

 قـد نعتقـد أن بإمكاننـا نقـد الحقـائق الدينيـة ،الظهور يف الواعية يف شكل غري رشعي

ن  فرضـية تخضـع للعـالج العقـيل نفيـا أو إثباتـا ونـنىس ألـلـهعقليا أي أن نعتقد أن ا

السبب الذي جعل البرشية تؤمن بوجود شيطان هو أمر ال عالقـة لـه البتـة بالعوامـل 

 ،الخارجية بل يرجع إىل األثر الداخيل الشديد الذي تحدثه الجمل املتشـظية املسـتقلة

 .األثر حارض دامئا يف الجامعة والجمل املستقلة فاعلة دامئا

 كتابة ارتجالية

ما الذي سيخطر ببالك  ... ما يخطر يف بالك اآلن؟اكتب: ماذا ستكتب إذا قالوا لك

هـل سـترشع بـالتفكري وسـتخطط ملـا  ...؟)يف اللحظة التي تعتـرب مركـز الحـارض(اآلن 

 ـسـتكتبه أم ـسـتقول ـهـذه األوـقـات ال تنتـمـي إىل لحـظـات اإللـهـام الـتـي ـتـزورين فيـهـا
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 ......عن املحاولة؟؟هل ستمتنع  ....األفكار املميزة واملشاعر اللفظية الباهية واملتوهجة

 مـا سـتفعله ،أم ستغرق يف تأمل لذيذ تـدعو فيـه اإللهـام إىل مائـدة األفكـار الفضـية؟

الكتابـة  ..الـدعوة إىل الكتابـة(يخصك أنت فقـط بـل إن ردة فعلـك يف هـذا املوقـف 

ًستعطيك طابعا خاصا فإذا كنت ذا عقل غني باإلفكار لـن يصـعب عليـك أن ) الفورية ً

الحكمة أو عن تجربة مررت بها أو تتحدث عن أي يشء يف الحياة أثر تؤلف مقالة عن 

 هناك أشـخاص ذووا ،قد تتحدث عن صورة غريبة أو عن لوحة تسحر األلباب ...عليك

أو ) الكتاـبـة(عالـقـة وثيـقـة باإللـهـام تـتـدفق األغـكـار إىل أذـهـانهم مبـجـرد ذـكـر كلـمـة 

ف مصدرها بالضبط وتـأيت يف كثـري  تخطر ببال اإلنسان أفكار متنوعة ال يعر،)التأليف(

إنهـا : من األحيان دون أن تبعث تفكريك يف طلبها بحيث ال تسـتطيع ألن تقـول سـوى

هـذه أمـور لهـا عالقـة بالحـب العظـيم الـذي يـربط بـني اإلنسـان  ....عبقرية العقـل

لذا لو قال الناس  ...حب يدخل يف تركيب اإلنسان وهو جزء كبري من هويته ...والكتابة

ثم سيقرأ مـا  ...اكتب سيشعر بالسعادة وكأنه يرشب من رحيق صاف: خص املبدعللش

 عنـدما ،.....ًكتبه كام لو أنه نص مل يطلع عليه من قبل أي كأن شخصا آخـر غـريه ألفـه

ينمو حب الكتابة يف قلب اإلنسان ثم تتفتح أزهاره وتنضج مثارهـا حينهـا ال ميكـن أن 

تابة تعبري خالص عن الذات بل هي كذلك دومنـا ميوت هذا الحب وميكن القول أن الك

إنهـا رغبـة فاضـلة تـدفعك لتـدوين األحاسـيس الرقيقـة فتشـعر بالراحـة  ....أدىن شك

 .....والسكينة والهناء

 تسمي نفسها باسم مرجع علمي

 ....اإلنسان بحد ذاته مخلوق عظيم بل أعظم املخلوقات لكنه قد يصبح بال قيمـة

 العامل الذي خلق من اإلبداع ألن اإلنسان الفاشـل ال يتوافـق وقد يصبح عالة عىل هذا
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ًومثلام يوجد فشل يف العـامل يوجـد أيضـا نجـاح زائـف  ،مع العامل وال ميتزج مع الحياة

ّقائم عىل امللذات وعىل نهب اآلخرين واللعب بعقولهم ّفقد تـدعي الراقصـة التـي  ....ّ

ا تفعلـه هـو إبـداع نقـي خـالص لوجـه تؤسس ثروتها من إثارة الغرائز الحيوانية أن م

ـمـال ـسـيحرتق  ....مـثـل ـهـذه اـلـنامذج الـقـذرة تبـنـي نفـسـها ـمـن ـمـال ـحـرام ،!!لــلــها

 لكنها تشتهر عىل حساب أشخاص يستحقون ،هذا أمر مهم ....وسيحرقها يف جحيم أبدية

 صـحيح أنهـم برش لكـنهم يف )....مالئكـة الـبرش(هـؤالء  ....االحرتام والتقدير والتشجيع 

مـا  ....لـلــهتشـعر بـأن لـديهم رسـالة مـن ا .....تشـعر معهـم بالغبطـة ....مستوى راقي

ّهؤالء املالئكة حساسني ومبـدعني  ....م احفظهم وأيدهم بنرصك الجزيللـلـها ....أروعهم

تستطيع أن تشجعهم بكلامت  ....ّولكن حساسيتهم مميزة ويساعدون الناس دون مقابل

ً مكاسب مادية وإمنا يطلبون أهدافا نبيلةصادقة ولكنهم ال يسعون إىل ّ. 

وهي تحب هذا  ....من هؤالء املبدعني صديقتي التي تدرس يف كلية طب األسنان

ًاملجال حبا جام وتفتخر بانتامئها إليه وهـو ) سـوبوتا(وتعشق املرجـع الـذي يـدعى  ...ً

فكرة  ).....وتاسوب(ّحتى أنها سمت نفسها يف البلوتوث باسم  ....مرجع يف علم الترشيح

 ...جميلة يا صديقتي الرائعة

 قصتي مع البنادول

ًقد ال تشكو من أي مرض خطـري لكنـك قـد تعـاين أحيانـا مـن أمل يشـغلك عـن 

أشغالك ويجربك عـىل مواصـلة السـهر يف الليـل وعـىل متضـية النهـار مـع الهـواجس 

منتصف الليل كنت ستكتب أجمل القصائد يف  ...واألفكار التي ال تعرف من أين تأيت

  عندما تكون هكذا ستسخر من قيس وليىل،البهي لوال أن أملك يقيدك يف كل األبعاد
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االستهزاء مبشاعر هؤالء العشاق سـيجعلني عرضـة للنفـي :  برصاحة،ومن عنرتة وعبلة

 ،)يشء ال ميكـن كتامنـه(من قبل الرأي العام ولكن سأقول الحقيقة فهذا أفضـل خيـار 

هنـاك الكثـري  ...رصة عىل قيس وليىل وعىل روميو وجولييتمسألة العشق ليست مقت

يف قلوبهم ومنهم من يتزوج ولكن ) و ليس هواهم(من العشاق الذين يكتمون حبهم 

تبقى نوعيـة : كام يجب أن يقال(ًتبعده ظروف الحياة عن رشيكه لفرتات طويلة جدا 

الحـب وأول الحب كدليل دامغ يؤكد صدق عواطف الشخص ألن الحيـاة مبنيـة عـىل 

 وحب اإلنسان – لـلـه ال تقنطوا من رحمة ا– لإلنسان وتكرميه له لـلـهحب هو حب ا

ال نرـيـد أن ننتـقـل ملواـضـيع أـخـرى تحـتـاج ـعـىل كـتـب  ... املـهـم، وحاجـتـه إلـيـهلــلــه

هـل  ..ماذا لو تزوج قيس ولـيىل:  البد أن تسأل نفسك هذا السؤال،ومجلدات لرشحها

االت كثرية يتحول الحب إىل كره وقد يرى أحد الزوجني أو  يف ح،كان سيستمر حبهام؟؟

كالهام رشيكه الذي كان يعد الثواين ويقاتل الوقت ألجل التواجد معه يف مكان واحـد 

ًعدو لدود وقد يدفع الشخص روحه مثنا للخالص من زوجه إىل األبد يف حاالت العذاب 

 من ،ي مل نتكلم فيه حتى اآلن نعود إىل موضوع املسكنات الذ،واملشاكل التي ال تطاق

مـضــادات االلتـهــاب الالـســتريوئيدية مـثــل األـســربين والربوـفــني : أـنــواع املـســكنات

هـذه ) و كـذلك بالنسـبة للطـب( بالنسـبة يل ،والديكلوفيناك وأنواع اخرى كالبنـادول

األدوية كاملاء يف حاالت األمل الشديد مثل األمل الذي يشعر به مرىض الرسطان أي أنها ال 

تسكن األمل وال تحمي من هجومه الرببري عنـدما يـنقض عـىل الجهـاز العصـبي ألحـد 

 يف ـحـاالت األمل الـشـديد اـلـذي ال ميـكـن تحمـلـه تـسـتخدم مـسـكنات قوـيـة ،املـسـاكني

ـل  ـر مـث ـتخدمة آلالم الظـه ـكنات املـس ـذه  ...narcotic drugsكاملـس ـبب ـه ـد تـس ـق

ً أنصـح أحـدا باملداومـة عـىل  أنـا الً،املسكنات اإلدمان وهي توصف لفرتة قصرية جـدا

ـم  ـن الجـس ـة ـع ـادة غريـب ـى ـم ـة تبـق ـت آمـن ـي وإن كاـن ـاول املـسـكنات فـه ـواد(تـن  اـمل
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ـوين الجســم هــي ـدخل يف تـك ـي ـت ـات : الـت ـدرات –الربوتيـن ـادن – الكربوهـي  – املـع

عندما قرأت أن ) . بكميات تربط ما بينها عالقة توازن ... املاء– الدهون –الفيتامينات 

ب الالـسـتريوئيدية تقـلـل خـطـر اإلـصـابة بالزـهـامير ـمـع تـقـدم العـمـر مـضـادات االلتـهـا

ًاستبرشت خريا وقلت هـذا أمـر رائـع ميكـن أن يتناولهـا الشـخص ويرضب عصـفورين 

بحجر واحد ويعد األسربين مميع دم يزيد سـيولة الـدم بسـبب تـأثريه عـىل الصـفائح 

مـن جميـع جوانبـه ولكن عنـد العـودة إىل الواقـع بعـد دراسـة املوضـوع  ....الدموية

 ... لهـا أرضار كـام أن لهـا فوائـدNSAIDوجدت أن مضادات االلتهاب الالستريوئيدية 

 أدويـة – قرحـة املعـدة ونـزف معـوي علـوي –التهاب السـحايا العقـيم : من أرضارها

NSAID و هنـاك معلومـات ( عدا األسربين قد تسبب ارتفـاع ضـغط واحتشـاء قلـب

 وهكذا علينـا أن ال نفـرط يف اسـتخدام ،)لقلبي الوعايئتقول أن األسربين يرض الجهاز ا

 أما املصابني باألمراض املزمنة فعلـيهم ،الدواء ويفضل أن نستخدمه عند ازدياد الحاجة

شعرت بقلق :  هناك قصة حدثت يل وقد تحدث للكثريين،ّأن يتبعوا تعليامت الطبيب

وبعـد هـذا )  تنتهيأعطال ومشاكل الحاسوب ال(شديد بعد رصاع مرير مع الحاسوب 

الرصاع فشلت يف الحصول عىل ما أريد فاجتاحني الغضب ثـم هـدأت ولكـن أصـابني 

كان الدوار شديد لدرجة أنني أحسست بأين قد أسـقط  ...صداع عنيد مع دوار وغثيان

ال بـأس سـآخذ حبـة بنـادول وسأسـتلقي :  متاسـكت وقلـت يف نفسـيك،)يف أية لحظة

 ...وفـعـالً أـخـذت املـضـغوطة ....ـسـاعة وكأـنـه مل يـكـنوـسـيتالىش األمل بـعـد أـقـل ـمـن ن

  قـرأت قصـة ـعـن،قـلـت سـأقرأ مجموعـة مـن القـصـص الواقعيـة ...ًثـم تـذكرت شـيئا

 ...أب حبس ابنه املراهق ملدة طويلة بسبب هفـوة صـغريى ارتكبهـا يف سـن املراهقـة

ـدث؟؟ ـذا أن يـح ـن ليشء كـه ـف ميـك ـانوا ..كـي ـاء أوالدا إن ـك ـؤالء اآلـب ـب ـه ـاذا ينـج  ًـمل

ـوة ـذه القـس ـرت ...بـه ـاب: فـك ـه إلنـج ـة تؤهـل ـىل رخـص ـان ـع ـل اإلنـس ـب أن يحـص  يـج
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ليس عدالً أن يركز القانون عىل كفاءة من سـيقود السـيارة وال يهـتم بدرجـة  ....األوالد

 ،بوجود بيئـة مناسـبة لألطفـال وبتـوفر الرتبيـة الصـحيحة لهـم) أو حتى قليلة(كافية 

ًعائلة الذي يفرتض أن يكـون عشـا لألمـان ال تحصل نسبة كبرية من الجرائم يف نطاق ال

التحرش الجـنيس واالعتـداء والعنـف وغريهـا مـن : من الجرائم ...ًوكرا للذئاب الضارية

 هنـاك جـرائم يعـدها الـبعض ،الجرائم التي يتحول فيها الوالـدان إىل قتلـة وسـفاحني

األخرى عىل كل فكرة تشجع ( وأخذت األفكار تتواىل وتتدرج وتتصل ببعضها ،...صغرية

شعرت أن الصداع الذي كان يزعجنـي قبـل  ...ً فجأة تذكرت شيئا ثم ضحكت،)الظهور

قليل تبخـر مـع أنـه مل ميـض عـىل تنـاول الـدواء سـوى عرش دقـائق أو أقـل وانحـالل 

معجـزة  ....املضغوطة مع التفتت يحتاج إىل نصف ساعة ويحـدث التـأثري بعـد سـاعة

البد أنها ستتهمني بإعطاء بـالغ  ....املسكن األنولكن ماذا ستفعل مضغوطة  ...جميلة

كـل فكـرة تشـجع األخـرى عـىل ( وأخذت األفكار تتواىل وتتدرج وتتصل ببعضـها ،كاذب

شعرت أن الصـداع الـذي كـان يزعجنـي قبـل  ...ً فجأة تذكرت شيئا ثم ضحكت،)الظهور

الل املضغوطة قليل تبخر مع أنه مل ميض عىل تناول الدواء سوى عرش دقائق أو أقل وانح

ولكـن  ...معجزة جميلـة ....مع التفتت يحتاج إىل نصف ساعة ويحدث التأثري بعد ساعة

 .البد أنها ستتهمني بإعطاء بالغ كاذب ....ماذا ستفعل مضغوطة املسكن اآلن

 ..فكر أو ال تفكر

ًإن دماغك إذا أردت الحقيقة هو صـندوق أفكـار وهـو ال يفعـل شـيئا أكـرث مـن 

قليالً وال تفكر بأي  اسرتخ(أو ) أرح دماغك(ًكثريا ما تسمع عبارة  ، الوقتالتفكري طوال

 فهل هذا صحيح؟؟؟) يشء
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هناك من يخالف هذا الرأي ويقول أن إفراغ الرأس من األفكار يجعله يعـاين مـن 

وهذا ما يعتقده علامء الرياضيات من جامعـة كـايس ويسـرتن ريـزرف بعـد ! اإلرهاق

 هـذه البحـوث إىل أن عمليـة إيقـاف الـدماغ عـن التفكـري قادت نتائج ،بحوث طويلة

تستهلك كميات كبرية من الطاقة كام لو كنت تحاول إيقاف شالل ضـخم ومنعـه مـن 

وهذا  ،الجريان ومن الطبيعي أن ترك الدماغ يعمل أسهل من عملية الوقوف يف وجهه

 .يشبه عملية مقاطعة شخص بينام هو عىل وشك الحصول عىل نتيجة ما

ًكان هذه الدراسة أن تفرس ملاذا تكون عمليـة مقاطعـة الـدماغ مزعجـة جـدا بإم

ًوأيضا ملاذا تعلق يف رأسك أغنية  ،وسبب انشغال الناس بالتفكري يف العمل أثناء العطلة

 ....سمعتها للتو

 مكانة الفلسفة يف الوعي

ي عرب مئات السنني حاول العديد من الفالسـفة أن يحلـوا املشـكلة الصـعبة للـوع

النظريـة  (dualism: هنـاك نظـريتني ...يف وعـي اإلنسـان) hard problem(اإلنساين 

) نظريــة تقــول بوجــود مبــدأين أساســني يف العــامل كالعقــل والفلســفة: اإلثنينيــة

املذهب املادي يقوم عىل أساس أن املادة هي األساس وأن كـل يشء  (materialismو

حصـلت  ،) أن تفرس عىل أنهـا ظـواهر ماديـةمبا يف ذلك الفكر واملشاعر واإلرادة ميكن

لتفـادي الوقـوع يف مصـيدة ثنائيـة  ،هاتان النظريتان عىل اهتامم الكثري من املفكـرين

وتنص عـىل أن كـل يشء ) property dualism(املادة اقرتح بعض الفالسفة ما يدعى 

ال تقـل  ،خاصـية جسـمية وخاصـية عقليـة: ولكن للـامدة خاصـيتان ،مكون من املادة

 .الخاصية العقلية عن الجسمية
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يفعل تأثري األمل (خاصية جسمية :property dualismلألمل شكالن حسب نظرية 

 ).شعور األمل(خاصية عقلية واعية  )...Cعرب نقله بواسطة األلياف العصبية من نوع 

تخيل أن هناك عاملة أعصاب عظيمة تعرف كـل يشء : Jacksonيقول الفيلسوف 

عنـدما سـرتى اللـون  ،اللون عرب قراءة الكتب لكنها مل تر أي لـون مـن قبـلعن إدراك 

ًاألحمر ألول مرة يف حياتها ستتعلم شيئا جديـدا عـن األلـوان سـتعرف كيـف يشـعر  ...ً

 .وهذا يدل عىل وجود خاصيتني مختلفتني للامدة ...الشخص عند رؤية اللون األحمر

 تـؤثر األحـوال الذاتيـة عـىل املـادة كيف: السؤال الذي مل يجد إجابة إىل اآلن هو

ـــاء؟؟ ـــوانني الفيزـي ـــرق ـق ـــة  ....دون ـخ ـــؤدي نظرـي  إىل property dualismـت

)panpsychism ( وتعني أن كل املواد)ًلها بعضا من خواص الوعي) حتى الحجر. 

 معجزة الرتكيز 

 )الرتكيز هو رس العظمة والنجاح الحقيقي(

كبداية سأتكلم عن الرتكيز  ... عن الرتكيزـهلـلتكلم الدكتور إبراهيم الفقي رحمه ا

خطر يف بايل هذا املوضوع عدة مـرات لـذلك فكـرت أن  ،بشكل مخترص وهذا للفائدة

عدم مشاركته مع قرايئ األعزاء من األنانية ملا لهذا املوضوع من أهمية عظيمـة تفـوق 

يستغربون ما نعتقده وطرح هذا املوضوع سيجيب عىل أسئلة الكثري من الناس الذين 

وشـخص آخـر منحـرف ) أكرث من الـالزم كـام يقولـون(من كون أحد األشخاص مؤدب 

ومسألة تقويم اعوجاجه مستحيلة وميؤوس منها ولكن ملاذا؟؟ هـل الشـخص املـؤدب 

 أوالً ،مالك أو ليس لديـه غرائـز وشـهوات عكـس مـا نعرفـه عـن الطبيعـة البرشيـة؟؟
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: قرب إىل أذهانكم الفكرة سأزودكم بهذا املثالأل ...ماذا تعرفون عن الرتكيز؟: سأسألكم

ًعندما نرى أن طالبا ما ال يدرس بشكل كايف ويتشتت بسهولة بواسطة اإلغراءات التـي 

يف هـذه  ...تبعد الشخص عن املذاكرة مثل التلفاز واإلنرتنت وغريها مام نعجز عن ذكـره

إن كـانوا (رس بشـكل جيـد الطالبة الـذي ال يـد/هذا الطالب) أو أبوه(الحالة ستقول أم 

 ...ركز عىل دراستك واترك األشياء التافهة ألنهـا لـن تنفعـك يف اإلمتحـان) : يهتمون ألمره

 سأجيب عىل األسئلة التي ما كتبتهـا إال لتجـدوا يف أعامقهـا الجـواب ،ملاذا يقولون ركز؟؟

ك الفكريـة هو أن تضع كل طاقات: أوالً سأرشح مفهوم الرتكيز من تفكريي الخاص ،الشايف

والعقلية ألداء مهمة معينة أو إليجاد حل ذيك ملشـكلة تعيـق تقـدمك أو تكـدر حياتـك 

وسبب وضع قوتك وطاقتك يف مجال معني هو أنك ترى أن هذا املجال أجـدر بـاالهتامم 

ًوأحيانـا يجـد اإلنسـان  ...من غريه وهذا يتعلق بنظرتك لألمور وبقناعاتك يف هذه الحياة

 جعلـه لـلــهبة أو قاسـية وعنـدما يفكـر بشـكل منطقـي يجـد أن انفسه يف ظروف غري

ًيتعرض لألذى أو يواجه ظروف صعبة ليك يصنع منه شخصا آخر وبهذا سـريكز الشـخص 

أو قد تركز عىل يشء محدد وتختاره للحصول عىل مكافأة أو  ....أكرث عىل العمل والكفاح

تفكـري يف هـذا األمـر ألنـك يف وهناك سبب آخر هو حاجتـك لل ......للوصول إىل السعادة

شـخص يبحـث عـن : وميكن إعطاء مثال بسيط عىل هذا الكالم) أي لتجنب األذى(خطر 

عمل ألنه بحاجة للامل وهذا يدخل يف نطاق األمور الرضورية للبقاء عىل قيد الحيـاة أي 

لق ًأنه مسألة حياة أو موت أو يف حالة ال تقل سوءا عن املوت الترشد والضياع وهذا يتع

ًأيضا بحل مشكلة لكن يف موضـوع الكفـاح ألجـل البقـاء يـدخل عامـل آخـر قـوي مـن 

 يف كـل لـلــهالصعب مقاومته أو السري ضده وهو غريزة الدفاع عن الحياة التي وضعها ا

 ًوهـذا أيضـا لـه: إذا ملاذا ينتحر بعض الناس رغم وجود هذه الغريزة؟ الجـواب ...إنسان
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وهذا يعني أن الرتكيز يستطيع أن يذلل الصعاب ويجعـل جواب مرتبط بشدة بالرتكيز 

الغرائز وامليول القوية والفتاكة بال قيمة وبهـذا يفعـل الشـخص فقـط مـا يريـده عـن 

ًطريق الرتكيز وما اختاره أيا كانت طريقة االختيار وحتى لـو كـان هـذا االختيـار قـائم 

عقـل ولـديك كـل عىل أسس غري منطقيـة أو سـخيفة املهـم أن لـديك تفكـري ولـديك 

لديك : القدرات الالزمة لفعل الخري ويف املقابل ومن جهة أخرى ال تقل أهمية عن هذا

جميعنـا (غرائز سـيئة وقـرين شـيطاين وميـل نحـو االنحـراف والقيـام بأقـذر األفعـال 

فقط إذا اخرتت أن تفكر يف األمور السيئة ولهذا لن ) نستطيع أن نرتكب أفظع الجرائم

ً إذا سمعت خربا يف التلفاز أو قرأت يف الجريدة عن جرمية منكرة أو تستغرب بعد اآلن

أفعال شنيعة قام بها أحدهم وبعد قراءة املقال أو سامع الخرب ستسـأل نفسـك سـؤاالً 

ّكيف استطاع أن يفعل هذا؟؟ وعندما تحاول أن تتخيل املربر الذي قد يجعلـه : ًبديهيا

ء كهـذا فكيـف يتجـرأ هـذا عـىل تحطـيم يفعل هذا لن تجد القوة الالزمة لتخيـل يش

الجـواب  ...حدود يعجز املرء عن مجرد التفكري فيها أو تخيلها ناهيـك عـن القيـام بهـا

هذا املجرم ركز عىل دوافعه السـيئة ووضـع طاقـة هائلـة يف هـذا الرتكيـز : الوحيد هو

ذا  عىل قلب هلـلـهلدرجة أنه مل يعد يرى أي رادع وامنحت حتى فطرة الخري وطمس ا

ّالشخص فلم يعد مييز بني الحق والباطل وبقي لديه يشء واحد هو هذا الرتكيـز الـذي 

يتزايد ويتعاظم وهذه خاصية أخرى للرتكيز تزيد من أهميته وتزيد من التعتـيم عـىل 

الجوانب األخرى يف شخصيته وعىل الفطرة وبسبب كل هذا سـيتكون النتيجـة املنطقيـة 

ن العـقـل والفـكـر الـسـليم ـهـي ارتكاـبـه لـهـذه حـسـب تركـيـز ـهـذا الـشـخص وتخلـيـه ـعـ

ّعندما تركز عىل يشء معني قد تفعل أمورا قد ال تتخيل أنك قادر عىل القيام  ......الجرمية ً

ميكن القول بعـد كـل مـا ذكرتـه أن الرتكيـز  ...بها يف أي حال من األحوال أو يف أي ظرف

 ل األخـرى التـي قـد تـؤدييساوي الفعل وأنا عندما أقول هـذا الكـالم ال أهمـل العوامـ
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إىل هذا الرتكيز مثل الظروف وتربية الوالـدين وكيفيـة نشـأة اإلنسـان واملواقـف التـي 

تعرض لها ولكن مثل هذه األمور ال نستطيع التحكم بها يف معظم األحيان ألن األقـدار 

 وليست بيد اإلنسان ولكـن هنـاك أمـر ال يختلـف عليـه شخصـان هـو أنـك لـلـهبيد ا

 تفلت من قبضة هذا الرتكيز الذي سيأخذك إىل مكان ال تعرفه ولكن قبـل تستطيع أن

أن تغوص يف أعامقه التي تسحبك بحيث ال تسـتطيع أن تفلـت ألنـك يف تلـك الحالـة 

ستعتقد أنك تسري بإرادتك لكنها فقط اإلرادة األولية ولن تعرف ماذا سيحدث بعد أن 

 أن يفكـر بالعواقـب أو يعـرف أن هناك من يركـز عـىل أشـياء معينـة دون ،....تنجرف

العواقب ما هي إال أمور ناتجة عن الرتكيز والتعمق يف مجال معني ألن هـذا الشـخص 

يريد أن يعيش وال يهم كيف وبالتايل لن يفكر وهنا تكمن أهميـة التفكـري وأن يفهـم 

 .......ّالشخص أنه مخري

تـايل نركـز عـىل أشـياء نحن نختار أشياء معينة أو نتخذ قرارات محـددة وبال: خالصة

محددة تقودنا إىل أمور عديدة قد ال نعرفها ألنها تكون ناتجة عن تضخيم تركيزنا ألهدافنا 

 .......إما للشعور بالسعادة أو لتفادي األمل: لسببني ...كام يحدث حني يتوسع الكون

 :الذاكرة والتعلم

لكـن  ،زون بيـنهامّالتعلم والذاكرة مرتبطان بشدة لدرجة أن معظم النـاس ال مييـ

يصف الخـرباء  ،يتكلم املتخصصون عن التعلم والذاكرة كام لو كانتا ظاهرتني منفصلتني

التعلم عىل أنه ذاكرة لكن من جهة أخرى يؤثر التعلم عىل قدرتنا عىل تذكر األحـداث 

 أـنـت ـتـتعلم لـغـة جدـيـدة ـعـرب دراـسـتها لكـنـك ـتـتكلم لـغـة ،املاـضـية بـشـكل متـتـايل

 الـذاكرة رضوريـة ،ة استعادة املعلومـات والكلـامت التـي درسـتهاأخرى بواسطة عملي
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تعتمـد الـذاكرة  ،للتعلم وهي ليست سوى عملية تخزين املعلومات بواسطة الدراسـة

املعلومـات املوجـودة يف الـذاكرة تشـكل  ،عىل الدراسة وتعتمد الدراسة عـىل الـذاكرة

الهيكل أقوى وأضخم كلـام كلام كان  ....هيكل يساعد عىل تخزين املعلومات الجديدة

 .أصبحت عملية إدخال املعلومات الجديدة أسهل

 .reconstructionللذاكرة خاصية ربط املعلومات وإعادة إنشائها 

 هو اسم لسيارة وأن هذه السيارة لها مكابح ستتذكر اسم Porscheإذا عرفت أن 

ات لها مكابح هذه السيارة بشكل أفضل حتى لو ترى هذه السيارة ومع أن كل السيار

إال أن ربط املعلومات الجديـدة مبعلومـات قدميـة أي عمليـة االسـتدالل أو االسـتنتاج 

inference التي تبنـى عـىل معلومـات اكتسـبناها يف املـايض هـي عمليـة أساسـية يف 

 .كلام زادت كمية املعلومات املكتسبة سريتفع مستوى االستدالل عند الشخص ..التعلم

 فلهـا أنـواع مختلفـة وتحتـل unitary processمتكاملـة الذاكرة ليست عمليـة 

إذا  ...يعتمد تصنيف أنـواع الـذاكرة عـىل املعـايري املسـتخدمة ،مناطق دماغية متنوعة

: ّ سنميز ثالثة أنـواع مـن الـذاكرةdurationاستخدمنا فرتة بقاء املعلومات يف الذاكرة 

 .ّ ذاكرة حسية- ذاكرة طويلة األمد -ذاكرة قصرية األمد 

تأخذ املعلومات التي تزودها بها األحاسيس وتحتفظ بها بشـكل : الذاكرة الحسية

عدة مئـات مـن (ًيبقى هذا النوع من الذكريات ملدة قصرية جدا  ...دقيق لكن مخترص

ًغالبا ما تعتـرب هـذه الـذاكرة جـزء مـن اإلدراك مـع أنهـا تـربز  )... ثانيتني-املييل ثانية 

 . مات يف الذاكرة قصرية األمدخطوة أساسية لتخزين املعلو
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ـبة ـات املكتـس ـاظ باملعلوـم ـتعلم االحتـف ـة اـل ـا عملـي ـيح لـن ـؤثرة ،تـت ـاالت اـمل  ،الـح

التعلم هو النشاط األسايس للدماغ حيث يعدل هذا  ،االنطباعات التي تؤثر عىل سلوكنا

 encodingالتعلم يعني الرتميـز  ،العضو النبيل تركيبه ليعكس التجارب التي مررنا بها

 تنتج الذاكرة عـن process of memorizationهو الخطوة األوىل يف عملية التذكر و

أي املعلومات التـي نحصـل عليهـا  (autobiographicalاستمرار املعلومات من نوع 

من تجارب شخصية حدثت يف مكان محدد وزمان محدد وهي ترتبط بذاكرة األحداث 

episodic memory (واملعرفة العامة. 

عندما تدرك يشء ما تقوم مجموعة مـن األعصـاب  ...ًليست مخلصة متاماالذاكرة 

 ،رائحتـه ،يف مناطق مختلفـة مـن الـدماغ بجمـع معلومـات مختلفـة عـن لـون اليشء

يقوم الدماغ بعد ذلك برسم ارتباط  ...شكله ،الصوت إذا كان لهذا اليشء صوت ،طعمه

وإذا أردت  .. ليشء معـنيعرب هذه األعصاب وهذه العالقات هي التي تؤسـس إدراكنـا

أن تتذكر هذا اليشء يف أي وقت عليك أن تعيد إنشاء هذه العالقات وتحدث عمليات 

مـع ذلـك ميكـن أن  ... لخدمة هـذا الهـدفparallel processingمتوازية يف القرشة 

 . ّتتغري الذكريات املتعلقة بهذا العنرص

ن املعلومـات يـتم تـذكرها ًيتم أيضا يف أجهزة الذاكرة الدماغية عزل مجموعـة مـ

كلـام زادت االرتباطـات بـني  ....بفعالية أقـل مـن تلـك التـي تـرتبط باملعرفـة الحاليـة

مثـال  ...املعلومات الجديدة واملعلومات التي تعرفها كلام زادت فعالية عمليـة الـتعلم

 مرتبطـة بالهيبوكـامبس عـرب entorhinal cortexستتذكر أن منطقة : عىل هذا الكالم

dentate gyrusبشكل أسهل إذا كانت لديك معلومات أساسية عن ترشيح الدماغ . 
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يعاين املرىض املصابني بالزهامير مـن صـعوبة يف تـذكر الكلـامت املفـردة : مالحظة

أظهرت الدراسات التي تضمنت مهام يـتم فيهـا تسـمية ووصـف  ..واملعلومات العامة

 ...تعلقة بخصائص املجموعات املعنويةاألشياء أن هؤالء املرىض يفتقرون إىل املعرف امل

ّال يستطيع هؤالء املرىض أن مييزوا بني املجموعات مثل التمييز بني مجموعة حيوانـات 

إذا سـألت املـريض عـن : مثـال ...ومجموعة أشياء ويزداد هذا الخلل مع تقدم الوقت

 سـيقول أنـه كلـب دون تحديـد نوعـه ثـم إذا رآه مـرة أخـرى spanielكلب من نوع 

 ...هذا حيوان: سألته عن نوعه سيقول لكو

 :حقائق عن الذاكرة

 ،٪ تستطيع الذاكرة أن تجعلنا نرى املـايض بشـكل مختلـف بحيـث يبـدو أجمـل

الـظـروف  ،جـمـع اـلـذكريات ونقلـهـا بواـسـطة اـملـؤرخني يخـضـع لعملـيـة إـعـادة إنـشـاء

ؤثر عـىل وللمؤرخني قيم شخصية خاصة تـ ،الضغوط السياسية ،االقتصادية ،االجتامعية

 .الحقائق التي سيدونونها والتي ستتذكرها األجيال القادمة

٪ تقاس قدرة الذاكرة قصرية األمد بعدد العنـارص التـي ميكـن أن تظهـر يف وقـت 

العـنرص هـو معلومـة مثـل رقـم أو كلمـة يجـب أن  )...ثالثة أو أربعـة عنـارص(واحد 

عرب زيـادة املسـاحة الالزمـة ميكن زيادة قدرة الذاكرة قصرية األمد  ...يحفظها الشخص

 . groupingلتخزين املعلومة عرب اتباع اسرتاتيجيات الرتميز الفعال مثل التجميع 

٪ قدرتنا عىل تخزين املعلومات من بدايـة حتـى نهايـة القامئـة ال تتـأثر بتشـتت 

نحن منيل ألن ننىس العنارص املوجودة يف نهاية  ، بشكل متساويdistractionsاالنتباه 

ـة القا ـد(مـئ ـذاكرة قـصـرية األـم ـات يف اـل ـزين املعلوـم ـىل تـخ ـق ـع ـذا ينطـب ـذاكرة ،)ـه  اـل
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 لكن recency effectقصرية األمد أكرث فعالية يف تذكر األشياء التي درسناها يف البداية 

 ،primacy effectالذاكرة طويلـة األمـد أكـرث فعاليـة يف تـذكر األشـياء األكـرث أهميـة 

 ال يـسـتطيعون تـكـوين anterogradeرة ـمـن ـنـوع األـشـخاص املـصـابني بفـقـان اـلـذاك

 .ذكريات طويلة األمد جديد لكن ذاكرتهم القصرية األمد تبقى سليمة

ـذاكرة الـضـمنية  ـه Implicit memory٪ اـل ـا ال ننتـب ـة أي أنـن  ـهـي ذاـكـرة كامـن

نحـن نعتقـد أننـا ال نـرى  ، عىل هذه الـذاكرةadvertisingيؤثر التسويق  ...لوجودها

ـائل التـسـو ـرت advertising messagesيقية الرـس ـن أظـه ـا لـك ـأثر بـه ـايل ال نـت  وبالـت

التجارب أن لها تأثري عميق فعنـدما نـذهب إىل املتجـر منيـل الختيـار املنتجـات التـي 

صنعتها رشكات تروج لبضاعتها دون أن نشعر بهذا أو نعـرف ملـاذا نختـار هـذا املنـتج 

 كثري من األحيان تخطر عىل بال يف: هناك دليل آخر عىل وجود هذه الذاكرة ...بالذات

ًالشخص فكرة ذكية وال يعرف من أين جاء بها ولكن بعـد فـرتة يتـذكر أنـه قـرأ شـيئا 

 . ًمشابها يف كتاب أو يف الجريدة

 :العوامل املؤثرة عىل وظيفة الذاكرة

إذا كنت من املهتمني باستغالل كفاءة الذاكرة إىل أقىص درجة ممكنـة ستسـتفيد 

ذكـر علـامء  ،وع الذي هو خالصة نقية لألبحـاث والتجـارب والدراسـاتمن هذا املوض

 :النفس مجموعة عوامل تؤثر بشكل فعال عىل عمل الذاكرة

 هـو أداة Attentivenessاالنتباه : درجة الحذر والتنبه واالنتباه والرتكيز: العامل األول

رتكيـز إىل تقليـل تحفر املعلومات يف الذاكرة لهذا يؤدي اضطراب فرط النشاط وقلـة ال

تستطيع أن تقـوي ذاكرتـك عـرب القيـام بجهـد واعـي يف  ،فعالية الذاكرة بشكل جذري

 .إعادة املعلومات وربطها
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الحاجـة أو  ...motivationقـوة التحفيـز أو التشـجيع  ...االهـتامم: العامل الثاين

ع عندما تعجب مبوضوع معني يتوجه كل اهتاممك لهـذا املوضـو: necessityالرضورة 

وبالتايل ستحصل يف هذه الحالة عىل التحفيز الدائم حيث يولد االهتامم باألشياء التـي 

أليسـت السـعادة  ...نحبها نواقل عصبية تزيـد تعلقنـا بهـا وتجعلنـا نشـعر بالسـعادة

يعاين بعض الطالب يف املدرسة من دراسة مقـررات ال مييلـون إليهـا ولهـذا  ...مكافأة؟؟

ملجـاالت ضـئيلة وال يتـذكرون املعلومـات املوجـودة يف تلـك تبقى معلوماتهم يف تلك ا

 .املواد بسهولة

القيم املؤثرة املرتافقـة مـع املـادة التـي يدرسـها الشـخص ومـزاج : العامل الثالث

للحالة العاطفية تأثري عظيم عىل الذاكرة لهذا فاألشياء كان : الشخص وكثافة العواطف

فمـثالً إذا مـررت مبوقـف يسء سيشـكل  ..ولةلها تأثري كبري عليك تستطيع تذكرها بسه

معظم الناس يتذكرون أين كانو حني سمعوا خرب : مثال ...هذا ذكرى واضحة يف دماغك

ً وهـذا ينطبـق أيضـا President Kennedy’s assassinationاغتيال الرئيس كنيدي 

عملـيـات  ،2001ـعـىل ـمـن ـسـمعوا ـخـرب ـحـدوث هـجـامت الـحـادي عرش ـمـن ـسـبتمرب 

األحداث املشحونة بـالعواطف يشـار فيـه الناقـل العصـبي النـورإيبنفريين االحتفاظ ب

مـا : كام قال الفيلسوف الفرنيس فولتيري ...الذي يفرز بكميات ضخمة يف حاالت اإلثارة

 . ميس القلب ينحفر يف الذاكرة

أي املجال املحيط بالشخص ويـتم  ...األصوات ،املوقع ،الرائحة ،الضوء: العامل الرابع

ذاكرتنا الحبيبة تتأثر : ه يف الذاكرة مع املعلومات التي يحاول الشخص أن يحفظهاتسجيل

تـذكر  .. مثل شكل الغرفة التـي حـدث ضـمنها املوقـفcontextualباملجال املحيط بنا 

 أثنـاء الدراسـة أو املطالعـة أو عنـد(هذه الحقيقة عنـدما يـتعرس حفظـك للمعلومـات 
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عندما تعجز عـن تـذكر معلومـة  )...املعرفةجمع املعلومات بهدف االستكشاف وحب 

ًمحددة حاول أن تتذكر املكان الذي كنت موجودا فيها أثناء الدراسة أو تـذكر مـن أي 

اسأل نفسك هـل الصـفحة التـي أخـذت منهـا املعلومـة  ....كتاب قرأت هذه املعلومة

سـفل تحتوي عىل صور؟ هل كانت املعلومة يف أعـىل الصـفحة أم يف منتصـفها أم يف األ

ًوأحيانا قد يحدث يشء مفاجئ أثناء الدراسة كأن يرن الهاتف يدعى هـذا النـوع مـن 

عـرب تـذكر  ... أي تذكر السياق الذي حـدثت ضـمنه األحـداثrecall indexesالتذكر 

سياق األحداث تستطيع أن تشكل سلسـلة مـن االرتباطـات أي تزيـد عـدد املسـارات 

لعصبية؟؟ ستكون شبكة تحتجز فيها املعلومة وماذا ستفعل هذه املسارات ا ...العصبية

 ًأليس هذا رائعا؟؟ ...حتى ال تهرب إىل الفضاء أو تختفي يف أعامق البحر

النسيان هو عدونا اللدود لكنه يصبح صديقنا حني نرغب بالتخلص من الذكريات 

ذا ومـاذا الفائـدة مـن هـ ...النسيان هو الوجه اآلخر لعملية التـذكر: املهم ...املأساوية

نستقبل كل يوم كمية هائلـة مـن املعلومـات وقـد تكـون فـيمعظم : الكالم؟؟ الجواب

لهـذا يقـرر الـدماغ أن  ..األحيان غري مهمة مثـل الحـوارات التـي لـيس لهـا أي هـدف

 ...يتخلص من هذه املعلومات ألنه يعرف أنها لن تنفعه يف املستقبل

هنـاك يشء مهـم نحـن  ...هناك أمر آخر قد نكون عبـاقرة دون أن نعـرف ...لكن

  ....بحاجة له ولن نعرفه إال إذا اكتشفناه
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 ..........ال يستطيع الدماغ أن يحلل ويتعاطف يف نفس الوقت: دراسة حديثة

ـور  ـر يف األـم ـدما نفـك ـتخدمها عـن ـي نـس ـدماغ الـت ـامء أن دورات اـل ـف العـل اكتـش

نـع أو توقـف الـدورات االجتامعية مثل االهتامم بآراء اآلخرين أو باألمور األخالقيـة مت

التي نستخدمها عندما نفكر يف األشياء غري الحية واألمور التحليلية مثـل حـل املسـائل 

 .الحسابات املتعلقة بامليزانية  ،الفيزيائية

ـاألمور  ـة ـب ـل الـشـبكة املتعلـق ـع عـم ـل متـن ـة بالتحلـي ـة املتعلـق الـشـبكة الدماغـي

 .االجتامعية

 يستطيع الدماغ أن يحلل ويتعـاطف يف نفـس ال: يف الدراسة التي أجراها العلامء

استنتج الباحثون من خالل هذه الدراسة أن النتائج التـي حصـلوا عليهـا تزيـد  ،الوقت

) ADHDمتالزمـة فـرط النشـاط وقلـة الرتكيـز (من فهمهم ألمراض أخرى كالتوحد و

 .والفصام

اسـة أن أكـدت الدر ....التفكري التحلييل والتفكري العـاطفي بعيـدان عـن بعضـهام

 .لإلنسان بنية عصبية تكبح التفكري العاطفي والتحلييل يف نفس الوقت

عند عدم فعل أي يشء محدد يقوم الدماغ بالتفكري التحلييل أو بالتفكري العاطفي 

 .بالتبادل أي أنه يوجد توازن بني التفكري التحلييل والعاطفي يف هذه الحالة

) كـري تعـاطفي أو تفكـري تحلـييلتف(يستخدم الدماغ املسـلك العصـبي املناسـب 

 .عندما يعمل عىل تحقيق هدف محدد عند البالغني األصحاء
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قبل عمـل هـذه الدراسـة فكـر : Two Networks in Tensionشبكتان يف توتر

 default( أطلقـوا عـىل إحـداهام اسـم  ....العلامء بوجـود شـبكتان تعمـالن يف تـوتر

mode network(وأطلقوا عىل األخرى اسـم ) شبكة أساسية أو ذات منط مبديئtask 

positive network ذات مهمة إيجابية.( 

أحـد االقرتاحـات  ....توجد عدة اقرتاحات حول كيفيـة الـتحكم بهـاتني الشـبكتني

أن إحدى الشبكتني تتفعـل يف مهـام ذات هـدف محـدد وعنـدما يحـدث هـذا : تقول

 تتوقـف األخـرى عـن أي! (تسمح الشبكة األخرى للدماغ بالتجول دون غايـة محـددة

 ).العمل لهدف محدد يف الدماغ

 متطوع من األصـحاء بوجـود جهـاز 45أجرى جاك وزمالءه التجربة عىل :الدراسة

)FMRI brain scanner(،  قىض املشـرتكون عرش دقـائق أمـام شاشـة عـىل مواضـيع

يجب أن يفكر املشـاركون  ...عشوائية تتعلق بشعور اآلخرين منها كتابات وفيديوهات

كتابـات (وهنـاك مواضـيع أخـرى  ، كيفية شعور اآلخرين عند عرض هذه املواضـيع يف

 ...يجب أن يستخدموا معرفتهم يف الفيزياء لحلها) وفيديوهات

بعد قراء النص املكتوب أو مشاهدة الفيديو يجب أن يجيب املشارك بـنعم أو ال 

اإلجابة عىل األسئلة يف بعد أن ينتهى املشاركون من  .....خالل سبع ثواين) ال جواب(أو 

وهنـاك أوقـات مختلفـة خـالل ) ثانيـة27(ُأحد املجاالت يعطون فرتة اسـرتاحة مـدتها 

ُاالختبار الواحد يطلب فيها مـن املشـارك أن يسـرتخي وينظـر إىل صـليب أحمـر عـىل 

 .الشاشة

حصل العلامء عىل نتـائج التصـوير الـدماغي فوجـدوا أنـه عنـد عـرض املواضـيع 

 املـشـاركني حـصـل تنـشـيط ملـنـاطق اـلـدماغ املـسـؤولة ـعـن التـعـاطف االجتامعـيـة ـعـىل
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أما املناطق املسؤولة عن التفكـري التحلـييل فكانـت غـري منشـطة  ،والتفكري االجتامعي

أما يف حالة الراحـة حـني مل يفكـر املشـاركون بـأي موضـوع كانـت  ...والعكس صحيح

 ).يلية والعاطفيةالحل(بشكل طبيعي بني الشبكتني  الدائرة املنشطة متوازنة

 ....قمنا بهذه الدراسة بسبب سؤال فلسفي أبدي حـول طبيعـة الـوعي: قال جاك

ملـاذا ال تسـاعدنا قـدرتنا يف : هذا السـؤال هـو ...وهو الذي ألهمنا لعمل هذه الدراسة

 .وصف الدماغ عىل فهم شخصية الفرد

) explanatory gap(يشء ما يجذب اهتامم العلامء إىل ذلك املجال الذي يدعى 

 ).النظري(والتي وصفها جاك بعدم االرتباط بني فهم التجارب وبني الفم العلمي 

 2006يف عـام  .. وهـو بروفيسـور يف الفلسـفةPhilip Robbinsلقد فرس جاك و

يـتم الـتحكم بهـا بواسـطة ) explanatory gap(االقرتاح الذي يقول أن فجوة الفهـم 

 .رية عن طريق هذه الدراسة حسب قول جاكتم تأكيد تلك النظ ....الجهاز العصبي

 ميكـن تفسـري هـذه الدراسـة باسـتخدام Perceptual Rivalryمنافسة إدراكيـة 

وهـو رسـوم متحركـة ميكـن مشـاهدتها بطريقـة )  األرنـب-البطة(مثال بسيط يدعى 

ميكن أن تشـاهد البطـة وهـي تسـري يف اتجـاه معـني أو  ......واحدة من أصل طريقتني

ًال ميكن مشـاهدتهام معـا وهـام يسـريان يف  .... وهو يسري يف اتجاه آخريشاهد األرنب

تحدث هذه الظاهرة بسبب التثبيط العصبي ألحد منطـي التفكـري عنـد  ،الوقت نفسه

مـا هـي :التحدي األكرب الذي يواجه العلامء هو: يقول جاك ........التفكري بالنمط اآلخر

 . لمي له يف مجال علم األعصابوالوصف الع) الربد(أفضل وسيلة للربط بني 
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 دراسة تربط توسع الحدقة بامليول الجنسية

 ....هل لتوسـع الحدقـة عنـد رؤيـة أشـخاص جـذابني عالقـة بـامليول الجنسـية؟؟

 infrared lensللحصول عىل جواب لهذا السـؤال اسـتخدم العلـامء عدسـات خاصـة 

حصل  ...هم لألفالم الجنسيةتقيس توسع الحدقة عند املشاركني بالدراسة أثناء مشاهدت

الباحثون عىل نتائج إيجابية فقد توسعت الحدقـة عنـد مشـاهذة هـذه األفـالم التـي 

 .ترتاوح بني افالم لجنسني مختلفني وأفالم الجنسية املثلية

 .أضافت هذه الدراسة معلومات هامة إىل مجال بحوث الجنس

رؤيـة امـرأة والعكـس تتوسع حدقة الرجال ذوي امليول الجنسية الطبيعيـة عنـد 

أثبتـت هـذه الدراسـة  ...صحيح بالنسبة للنساء اللوايت لديهن ميـول جنسـية طبيعيـة

 .النتائج السابقة عن كون االهتامم بالنشاط الجنيس عند املرأة مختلف عن الرجل

وجـد أن  ،حصل العلامء عىل معلومات إضافية عن امليول الجنسية الثنائية للرجل

ائية عند الرجال مبنية عـىل آراء رومنسـية وليسـت مجـرد معرفـة امليول الجنسية الثن

أي أن هذا األمر يقـترص عـىل الشـهوة دون  ..الجنس الذي مييل إليه الشخص(جنسية 

وجد أن الرجال ذوي امليول الجنسية الثنائية تتمدد حـدقاتهم سـواء  )..تحديد الجنس

 .عند رؤية الرجال أو النساء
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 تجسيد اإلدراك والعاطفة

 giving وreceiving a warm welcomeتلقـي ترحيـب حـار : التعبريات مثـل

some one cold shoulderهذه العبارات لهـا  ...التعامل بشكل جاف:  أي مبا معنى

جذور عميقة يف التجربة الجسمية أو عىل األقل تدل عىل تجسيد اإلدراك حسب نتائج 

 francisco: ّطوره باحثون مثل ..1990تطور هذا املجال ألول مرة يف عام  ...الدراسات

varela . 

ثم قياس شخصيته  ..أظهرت الدراسات أن قراءة وصف عن شخص ال تعرفه: مثال

سيصف املشاركون يف الدراسـة الشـخص بشـكل ودي وسـيقيمونه  ...عىل هذا األساس

 أظـهـرت ،بـشـكل إيـجـايب إذا ـكـانوا ميـسـكون فنـجـان قـهـوة ـحـار أو فنـجـان ـشـاي ـحـار

إذا  ... األخرى أن اسرتجاع املواقف االجتامعية يتعلـق بدرجـة حـرارة الغرفـةالدراسات

 مئوية سيتذكر املشاركون مواقـف اجتامعيـة عـانوا فيهـا مـن 5كانت الحرارة أقل من 

 . الرفض أكرث من تذكر مواقف اجتامعية تقبلهم فيها الناس

ُإذا طـلـب ـمـن :  مـثـال،ّالـحـرارة ليـسـت املتـغـري الوحـيـد اـلـذي ـيـؤثر ـعـىل اإلدراك

املشاركني إكـامل أسـئلة إحصـائية مكونـة مـن مجموعـة أوراق سـيميل املشـاركني إىل 

هـذه التغذيـة  ...ًاالهتامم باألسـئلة إذا كـان الغـالف الـذي يجمـع األوراق أثقـل وزنـا

ال تـؤثر فقـط عـىل  ..الراجعة الناتجة عن عملية تقلـص العضـالت تـؤثر عـىل الـدماغ

 عرف العلامء أن اسـتخدام ،ًاغ ولكنها تؤثر أيضا عىل العواطفالقرارات العقالنية للدم

حقن البوتوكس لشـل عضـالت محـددة يف مقدمـة الـدماغ وبالتـايل لتقليـل التجاعيـد 

 ....ســيؤدي إىل انخفــاض القــدرة عــىل تكــوين تعــابري وجهيــة عاطفيــة محــددة
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 ...حـزنًاكتشف حديثا أن هذا الشلل العضـيل يبطـئ إدراك املشـاعر مثـل الخـوف وال

السبب الواضح هو انقطاع الـتقلص الالواعـي لعضـالت مقدمـة الـرأس وهـذا يحـدث 

أي عند مواجهـة مشـاعر (بشكل طبيعي عند األشخاص الذين يواجهون مشاعر سلبية 

 ). سلبية تتقلص العضالت بشكل الإرادي

 insulaهناك بنية دماغية تدعى  ..ُأجريت أبحاث كثرية يف مجال تجسيد اإلدراك

 .  دور يف هذا املجاللها

أشعر أن جسـمي مييـل : إذا كنت تفكر باملستقبل ستقول: حسب هذه الدراسات

 عن تجسـيد 1990لكن إذا فكرت يف موضوع البحث الذي أجري يف عام  ......إىل األمام

 ...أنا أميل للخلف: اإلدراك ستقول

 دراسات عن ا ملزاج

ة اإلنسـان النفسـية وردود فعلـه ًكثريا ما تستخدم كلمـة مـزاج للتعبـري عـن حالـ

 فام هو املزاج؟؟ ،وطريقة تفاعله مع اآلخرين يف وقت ما

وتعني نسبة كل سائل من السـوائل ) tempera(يعود أصل كلمة مزاج إىل كلمة 

 .األربعة يف الجسم واملقصود بالسوائل األربعة الدم والصفراء واللمف والسوداء

ّية التي متيز ديناميكية العمليات النفسـية هو الخصائص النفسية الفرد: التعريف

 . ّللفرد أو هو مجموعة صفات متيز انفعاالت الشخص عن غريه

فالشخصـية تعبـري خـارجي قـد يظهـر او يخفـي  ،تختلف الشخصـية عـن املـزاج

ًفقد يخفي قناع الهدوء الظـاهري تحتـه مزاجـا متقلبـا أو عدوانيـة  ،حقيقتنا الداخلية ً

 .و دافع داخيل لتلبية الرغبات يؤثر يف سلوكنااما املزاج فه ،شديدة
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ميكن أن نقسم الناس إىل ثالث أقسام من حيث الطاقة االنفعالية وتأثر أمزجتهم 

                             :بهذه الطاقة

مـن يولـدون بطاقـة انفعاليـة كبـرية يصـعب الـتحكم بهـا أو كـبح : القسم األول

طرف موجـب يف الفـروق الفرديـة (ر والحياة القلقة ّجامحها ويتميزون بالهياج املستم

                                                             ).املزاجية

ّمن ميلكون طاقة انفعاليـة ضـعيفة ويتميـزون بـالخمول االنفعـايل : القسم الثاين

        ).طرف سالب يف الفروق الفردية املزاجية(والربود 

ّتتوضع هذه الفئة بني الفئتني السـابقتني وتتميـز بـتحكم أفرادهـا : القسم الثالث

 .بأنفسهم وباستقرارهم العاطفي

                                                        :ّالسامت النفسية املميزة لألمناط املزاجية

أقل درجة من االستثارة التـي تسـتدعي االسـتجابة بـالحزن أو : الحساسية .1

ميكن الحكم عىل هذه السمة من خالل تطبيق  ،أو الراحة أو الشقاءالفرح 

      .ّاملثريات التي تتميز بأقل درجة من الشدة

الـقـوة الـتـي يـسـتجيب بـهـا اإلنـسـان ـعـىل املـثـريات واـملـؤثرات : االنفعالـيـة .2

ـة  ـة والخارجـي ـل(الداخلـي ـؤثرات مـث ـة إىل : اـمل ـادات املوجـه الفـشـل واالنتـق

                                                                  ).الشخص والتهديد

درجـة تـأثري الفـرد عـىل البيئـة املحيطـة وقدرتـه عـىل مواجهـة : الفاعلية .3

 .الصعاب وتخطيها لتحقيق أهدافه املنشودة
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توازن الشخص يف توزيعه لنشـاطه عـىل : املواءمة بني االنفعالية والفاعلية .4

     . املزاجية االنفعالية والحاجاتالحاجات الداخلية كالحالة

تعـرب هـذه السـمة عـن سـهولة تـأقلم الفـرد مـع : املرونة مقابل الجمـود .5

املؤثرات الخارجية ويتوقف هذا علة مدى جمـود أفكـار الفـرد وانحـراف 

 .سلوكه

 ،يتوقف نشـاط الفـرد عـىل مـؤثرات معينـة: االنبساطية مقابل االنطوائية .6

ل معرفة املؤثرات التي يتوقـف عليهـا ميكن تحديد هذه السامت من خال

فاملؤثرات الخارجية التي تنشـأ يف الوقـت الحـايل  ،نشاط الفرد واستجاباته

واألفكار واألشكال والتصورات التي ترتبط مع املـايض  ،تعرب عن االنبساطية

 .تعرب عن االنطوائية

هدوئه مبعدل يتأثر املزاج الذي هو مدى قابلية اإلنسان لالستثارة ودرجة اتزانه و

ًإـفـراز الـغـدد الـصـامء ـكـام أـنـه ـيـرتبط ارتباـطـا وثيـقـا باالـسـتعدادت الوراثـيـة ويتعـلـق  ً

والدليل الهام عىل تأثري الوراثة عىل  ،بالجوانب الوجدانية التي تختلف من شخص آلخر

املزاج هو ما حدث يف إحـدى الدراسـات التـي أجريـت عـىل التـوائم حيـث أوضـحت 

ال حـديثي الـوالدة ممـن ينتمـون إىل عـائالت مختلفـة عنـد اختالف استجابات األطفـ

ففي إحدى التجارب تم وضـع أصـابع أقـدام األطفـال يف مـاء  ،تعرضهم لنفس املوقف

 ،بعضهم سحبوا أقدامهم بهـدوء بيـنام رصخ آخـرون: مثلج فاظهروا استجابات متباينة

الدة يـدل عـىل اختالف ردود فعل األطفال حديثي الو ،وآخرون شعروا بالخوف والفزع

 .أهمية العامل الورايث يف تكوين مزاج اإلنسان

يف هذا الزمن بالذات وبعد الدراسات التي أجريت حول تأثري األفكار عىل الدماغ 

 وـمـن ـثـم ـعـىل حـيـاة اإلنـسـان كـكـل أـصـبح ـمـن الـبـديهي أن نـقـول ـبـأن اـملـزاج ـيـؤثر
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شخاص الحزينني أفضـل ففي دراسة بريطانية حديثة تم التوصل إىل أن األ ،عىل الدماغ

من الفرحني يف التعرف عىل الوجـوه مـع أن املـزاج اليسء يـرتبط عـادة بـأداء يسء يف 

 وجـه خـايل مـن التعـابري ثـم 32فقد عرض عىل املشاركني يف الدراسة  ،املهام اإلدراكية

سئلوا بعض األسئلة وأعيد عرض الوجوه عليهم ثم طلب منهم ثم طلب منهم تحديـد 

ولكن عنـد عـرض وجـوه  ،ًأوها سابقا فكان ذوي املزاج الحزين أكرث دقةالوجوه التي ر

تحمل تعابري سعيدة ظهرت املشكلة عند ذوي املزاج اليسء واسـتطاع أصـحاب املـزاج 

 .أن يحددوا الوجوه السعيدة بدقة أكرب) الفرحني(العايل 

ه املشكلة يف سوء املزاج ال تؤثر عىل الشخص نفسه فقـط ولكنهـا قـد تعـدي غـري

مثـل هـؤالء  ،وقد تتزايد نوبات سوء املزاج التـي تتضـمن العدوانيـة وإيـذاء اآلخـرين

األشخاص وخاصة إذا كانوا ممـن يصـعب إرضـاؤهم أكـرث عرضـة لإلصـابة بالجلطـات 

شـملت  ،القلبية والدماغية حسب دراسة قام بها املعهد األمـرييك لدراسـة الشـيخوخة

ّهذا السلوك العدواين يسـبب تضـيق  ،نيةّ شخص ممن يتميزون بالعدوا5614الدراسة 

الرشيـان السـبايت هـو : مالحظـة(ًالرشيان السبايت حيث يصبح جداره الـداخيل ثخينـا 

 ).رشيان مير يف العنق ويغذي الدماغ

ًيرى البعض أن املزاج العكر حالة طبيعية بدليل أنها تصيب الكثري من الناس تبعا 

ً منترش يصبح طبيعيا وعاديالألفكار القدمية التي تقول بأن كل يشء املزاج العكـر هـو  ،ً

) 2بيبـوالو (ًأن هذا مرض ويدعي طبيا ) مايو كلينيك(مرض فقد أكد األطباء يف عيادة 

 ،حيث يصيب أجزاء من الدماغ وخاصة تلك املسؤولة عن التحكم بالعواطف واألفكـار

 ،مونـيـة للـفـردمـسـببات اـملـزاج العـكـر معـقـدة وعدـيـدة منـهـا الرتكيـبـة الجينـيـة والهر

 تتصاعد حدة املرض فيتعرض املريض لفرتات من االكتئاب الشـديد ثـم يتوقـف فجـأة
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عـدم إحسـاس املـريض : مـن العالمـات الدالـة عـىل هـذا املـرض ،ويعود يف وقت آخر

من ضحايا املزاج العكر املمثلة كاثرين زيتا جـونز  ،ّبالفوارق الوقتية والتغريات الزمنية

ولكنهـا متاثلـت للشـفاء بعـد أن تعالجـت وعـادت إىل حياتهـا ) والبطلة يف فيلم زور(

 .الطبيعية

ًقد تنتابنا نوبات املـزاج اليسء يف أوقـات معينـة مـن اليـوم وغالبـا مـا تكـون يف 

مـن األشـخاص يتحسـن مـزاجهم يف % 80الصباح فقد أظهرت دراسة طويلة االمـد أن 

 -1:  بطـرق كثـرية نـذكر منهـاالليل ويسوء يف النهار وميكن التغلب عىل هـذا الشـعور

رشب املاء يف الصباح لتعويض املاء املفقود أثناء الليل والذي ترتاوح كميته بني لرت ولـرت 

 باستخدام العطور التي تؤثر عىل املزاج بشكل إيجايب مثـل عطـر الخزامـى -2. ونصف

 . ارد االستحامم باملاء الب-4.  عىل ما آتاك من نعملـلـه شكر ا-3. وزهر الليمون

 Dysthymiaاالكتئاب الخفيف املزمن 

Dysthymia) مبعنى حالة عقلية سيئة أو ضعيفة، dysمبعنى ضعف أو سـوء ... 

thymiaهو اكتئاب خفيف ومـزمن لكنـه أقـل حـدة مـن االكتئـاب )  أي حالة عقلية

وحتى من يعانون من االكتئاب الخفيف املزمن قد يعانون من فرتات  ،الشديد األسايس

 .م فيها اكتئاب أسايسيصيبه

البـاحثون ليسـو متأكـدين مـن : ؟؟ الجـوابDysthymiaملاذا يصاب الشخص ب

 ًـقـد تلـعـب الجيـنـات دورا يف اإلـصـابة ، أو باالكتـئـابDysthymiaأـسـباب اإلـصـابة ب
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ـاب ـل ،باالكتـئ ـرى مـث ـل أـخ ـاك عواـم ـة: هـن ـراض املزمـن ـة ،األـم ـل  ،األدوـي ـاكل العـم مـش

 .والعالقات

األعراض نفس أعراض االكتئـاب األسـايس : ؟؟ الجوابDysthymiaما هي أعراض 

فقدان السعادة واالبتهـاج عنـد القيـام  ،الحزن الدائم واملزاج االكتئايب: لكنها أقل حدة

فقـدان القـدرة عـىل النـوم أو  ،ّتغري الوزن سواء بالزيادة أو النقصان ،باألعامل املحببة

أفكار عـن املـوت أو االنتحـار أو  ،ان األملفقد ، عدم تقدير الذات،التعب ،النوم الزائد

 .التخطيط لالنتحار

هناك عـالج دوايئ وعـالج  ،يحتاج االكتئاب الخفيف إىل عالج طويل األمد: العالج

نسـتخدم يف العـالج  ً،قد يستخدم أحد هذين العالجني أو قد يستخدمان معـا ،بالكالم

 ،أو مضادات االكتئاب ثالثية الحلقةالدوايئ مثبطات إعادة التقاط السريتونني االنتقائية 

قـد يجـرب  ،يجب أن نختار دواء له آثار جانبية قليلة ألن العالج سيستمر ملدة طويلة

قد ال يالحظ املريض أي تأثري قبل مرور عـدة  ،املريض عدة أدوية ملعرفة الدواء األمثل

 cognitive behavioralالعالج بالكالم هـو نـوع مـن العـالج سـلويك إدرايك  ،أسابيع

theraby وفعال يف عالج االكتئـاب الخفيـف والقضـاء عـىل األفكـار املشـوهة وإنهـاء 

 ،)وجـد أنهـا مفيـدة(ميكن عمل التامرين الهوائية كجزء مـن العـالج  ...الرصاع النفيس

الـعـالج باألـضـواء : هـنـاك ـعـالج آـخـر ،االنـهـامك يف العـمـل يـسـاعد يف ـعـالج االكتـئـاب

 .bright light therabyاملتوهجة 
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 الخروج من الجسد ومن االنفعاالت

 قد يغضب اإلنسان يف أوقات عديدة ،للجسد مشاعر مختلفة تتولد ألسباب كثرية

 ....حتى لو أراد أن ال يشعر بالغضب والسخط وقد يشعر فجأة باالشمئزاز من الحيـاة

وإذا حاول أن يضبط نفسه وإن ال يشجع مشـاعره عـىل امليش يف طريـق مسـدود قـد 

أردت أن أنظـر إىل الـنعم  ....شعر بالتيه والحرية وامللل واالكتئاب وهذا مـا حـدث يلي

فكرت بشكل منطقي وحاولـت أن أقنـع أكـرث  ....التي هي أكرث من املصائب واملشاكل

 وقلت لـنفيس بـأن عـىل اإلنسـان أن يحسـن لـلـهاملشاعر بالهة بأين سأرىض مبا قدره ا

ظن عبدي  عند أنا:  عز وجللـلـه قول ا–رحم من األم  ألـلـها(ظنه بخالقه فهو رحيم 

 وتذكر معاناة رئيس كوريـا الجنوبيـة يل ميونـغ بـاك يف حياتـه ،)فليظن يب ما يشاء يب

 وتذكرت أن الغضب ال ،)...قرأت كتاب الطريق الوعر الذي ألفه الرئيس يل عن حياته(

ّيجدي نفعا وال يغـري الظـروف متسـك  .... يقتنـع اكتئـايبورغـم كـل هـذا اإلقنـاع مل ....ً

حينها عرفت أن العقل يقتنع لكـن االكتئـاب ال يقتنـع  ....االكتئاب بقلبي كعلقة سامة

فقررت أن أوجه أفكاري يف االتجاه الصحيح وأن أخرج من انفعاالت الجسد ومشـاعره 

فقـد خلـق  ....عيل أن أصدق عقيل وذكايئ وصـمودي ...السلبية وأن ال أصدق املشاعر

 العقل ليوجه اإلنسان حتى ال تتحكم املشاعر السيئة بروح اإلنسـان فتقـوده إىل هلـلـا

 .......سأداوي نفيس ......لن أصدق اكتئايب حتى وإن شعرت باألمل ....الهالك
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 الطفل والعامل الجديد

ّيخرج الطفل من رحم أمه ومن حيز األمان واالحتواء إىل الحياة املستقلة املفرطة 

ّ قد ال يكون الـرحم حيـز أمـان يف حـال تنـاول األم ،تساعها بالنسبة للطفليف ضيقها وا

ألدوية مؤذية للجنني أو يف حال التدخني أو يف حال عدم تلقيـه الحـب الكـايف فالحـب 

يبدأ من املرحلة الجنينية ويكون يف أعىل درجاته يف حالـة وجـود توافـق واحـرتام بـني 

ناحـيـة وـجـود الكـثـري ـمـن األـمـور الغريـبـة  الحـيـاة مفرـطـة يف اتـسـاعها ـمـن ،اـلـزوجني

ومفرطة يف ضيقها ألن الطفل اآليت إىل الحياة ال يجـد الحـب يف كـل مكـان  ،واملجهولة

 واإلنسـان بشـكل عـام يشـعر بالضـيق إذا ،رغم وجود الكثري من الناس واألشياء حوله

ني بـه ًأحس بالغربة أو بالتمييز العـنرصي أو إذا القـى إعراضـا مـن األشـخاص املحيطـ

ّحينها ستتأصل عنده فكرة أن العامل واسع بشكل ظاهري فقط غري أنه ضيق يف باطنـه 

سيفضل هـذا الطفـل أن يجلـس مـع نفسـه وسـيتجول يف عاملـه الـدفني  ...ويف معانيه

 ،هذا يحدث عند اإلنسـان الراشـد فـامذا عـن الطفـل؟؟ ،املتغلغل يف أعامقه السحيقة

ًصة بعد والدته ويعتمد اعتامدا كامالً عىل رعاية ًيكون الطفل عاجزا بشكل مطلق وخا

تشكل الرتبيـة وأسـلوب تعامـل اآلبـاء واألمهـات أحـد العوامـل  ،الوالدين وخاصة األم

: يقول عامل األعصاب األمرييك بيزل فان ،األساسية والرضورية لتطور دماغ الطفل ومنوه

للدماغ كام يتوقف عـىل منـو إن تطور الكائن اإلنساين يكمن يف تطور الجبهة األمامية (

 ).القرشة الدماغية لديه

يبدأ النمو منذ اللحظة األوىل بعـد الـوالدة حيـث يـدخل يف مرحلـة منـو رسيعـة 

% 95من حجمـه خـالل األشـهر السـتة األوىل وإىل % 50فيتعاظم حجم الدماغ بنسبة 

ة أشـار فريـق مـن البـاحثني يف جامعـ ،من حجمه يف السنة السادسة من عمر الطفـل
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ًساوثهامتون يف بريطانيا إىل أن ذكاء الطفل ميكن أن يقاس جزئيا مبدى منو رأس الطفل 

يف السنة األوىل ومن العوامل املؤثرة عىل النمـو طبيعـة العالقـة بـني األهـل واالطفـال 

 ،وتبني أن منو الدماغ يف السنة األوىل من العمر عامل أسايس يف تحديد مسـتوى الـذكاء

ّلرعاية الصحيحة للطفل ولكن ماذا لو ترىب هذا الطفل الذي يتميـز هنا تكمن أهمية ا

 األم واألب ،بالعجز الفطري يف هذه املرحلة يف وسط يقدس العنف وال يقدر اإلنسانية

هام بر األمان بالنسبة للطفل وامللجأ الوحيد الـذي يتجـه إليـه إذا تعـرض لإلسـاءة أو 

 ...ً إذا كان والديه يشـكالن خطـرا عليـهكيف ستكون ردة فعل هذا الطفل ....العدوان

األهـم يف هـذه الحـاالت  ،ماذا لو كانـا مصـدر شـقائه وعذابـه؟؟؟ ..ًخطرا يهدد حياته

املتفشية ليست النتائج الفورية بل النتائج املرتتبة عىل املـدى البعيـد ألن الطفـل غـري 

 .مهيأ لتحمل هذا الغدر الصادر من اقرب الناس إليه

هو كل شكل من أشكال السـلوك الـذي يوقـع األذى بجسـد العنف ضد الطفل 

عنف فعـيل كـالرضب واإلهانـة : ومن أشكال العنف ،الطفل أو مشاعره أو ممتلكاته

يقسم العنف املعتمد عـىل الفعـل إىل عنـف جسـدي ونـفيس  ،وغري فعيل كاإلهامل

س يف إذا نظرنا إىل الدراسات واإلحصاءات سنجد أن العنف ضد األطفال ميار ،وجنيس

قد يتجاهل القانون بعض أشكال العنف وقد يسمح ببعض  ....كل مكان ويف كل يوم

ـكـام ـقـد تـكـون العدـيـد ـمـن أـصـناف العـنـف مرتـسـخة يف الـعـادات  ،أـشـكال العـنـف

والتقاليد واملامرسات االجتامعيـة فمـثالً تـؤدي أخبـار العنـف يف وسـائل اإلعـالم إىل 

يف كثري من املجتمعات بشكل سـطحي حدوث ضجة كبرية بينام يتحدث عنها الناس 

ًحيث ال تتجاوز كونهـا حـديثا عـابرا بـل قـد يجـد بعـض النـاس يف الرصاخ يف وجـه  ً

األطفال وسيلة ال بأس بها للتنفيس عن غضبهم وحنقهم ومن هذا املنطلق نـرى أن 
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مسألة التصدي للعنف هامة يف كل النواحي ألن العنف يولـد العنـف وهـذه املسـألة 

 .للتأجيل أو املامطلةغري قابلة 

 تفسري الجرمية 

و (ًمن الصعب أن تقنع املجـرم بـالكف عـن الجرميـة واألفعـال املحرمـة قانونيـا 

مـن الطبيعـي : ملاذا تزداد الجرمية؟؟ الجواب ً،ستزداد الجرمية إذا مل نفعل شيئا ،ً)دينيا

لك مع عدم أن تتطور األمور مع مرور الزمن ومع وجود أسباب تعزز هذه الزيادة وكذ

الطريقـة األنجـع يف مكافحـة الجرميـة هـي وضـع  ،التعامل مع املشاكل بشكل جـدي

ومع ذلك تبقـى  ،)وضع عقوبات شديدة(عواقب مكلفة ملن يقوم بها كزيادة العقاب 

من أهم الوسائل التي قد تستخدم للحد من الجرائم أي عمل بدائل جذابـة ) البدائل(

ل تـوفري فـرص عمـل مناسـبة وزيـادة الرواتـب تبعد تفكري الشخص عـن الجرميـة مثـ

 .واستغالل الكفاءات اإلنسانية

ستتعجب إذا عرفت أن علامء االجتامع لديهم آراء شديدة االنقسام عن مكافحـة 

الجرمية وأما أصحاب القـرار يف مجـال االقتصـاد يؤمنـون بـأن قـرار ارتكـاب جرميـة ال 

هـذا الـرأي يكشـف عـن ال !! (رةًيختلف عن قرار أن تصـبح نجـارا أو أن تشـرتي سـيا

وهناك من يعتقد بأن نسب الجرمية لن ترتفع ألن املجـرمني لـديهم خـوف  ،)مباالتهم

 !!!.قليل من االعتقال أو العقوبات

السـلبية الوحيـدة بالنسـبة  ،)ًطبعا بالنسبة للمجـرم(للجرمية سلبيات وإيجابيات 

جرمية بجعل املجرم خائف من ال ميكن تجنب ال ،للمجرم هي االعتقال وتلقي العقوبة

 أو وجـود عوامـل تقلـل مـن ..عـدم وجـود رادع كـايف:أساس املشـكلة هـو ....العقوبة
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 ألن اإلنـسـان deterrenceنظرـيـة الطبيـعـة البرشـيـة تؤـيـد وـجـود رادع  ،ـتـأثري اـلـرادع

يأخـذ املجـرم  .....سينجذب للعمل املناسـب أكـرث مـن الجرميـة إذا وجـد هـذا العمـل

فهـذا يعنـي ) رادع(عندما نقول كلمة  ،)تفكري إدرايك(بيات بعني االعتبار الفوائد والسل

لتمنـع الشـخص مـن  ،ولكن املجرم ال ينظر للعقـاب فقـط .....أننا ننظر للعقاب فقط

 .عمل أي يشء يسء أو لتحثه عىل فعل الخري يجب أن تفهم طريقة تفكريه أوالً

لرضورة شخص غـري عاقـل أو يعتقد بعض املتعلمني أن من يرتكب الجرمية هو با

 .....ًمريض نفسيا لدرجة أنه ال يفكر بالنتائج املرتتبة عىل القيام بالجرمية

ّتخيل أن هناك رجل يسري يف الشارع يف وقت متأخر وال يفكر بأي يشء سـوى أن 

يعيش حياة هانئة وأن يـقيض أوقـات سـعيدة وفجـأة يشـاهد فتـاة تسـري يف الشـارع 

 وبيدها حقيبة وال يوجد شخص آخر يف تلك املنطقة غري هذا لوحدها يف زاوية مظلمة

هنا سيكون احتامل القبض عىل املجرم ضـعيف وحتـى  ،الرجل واملرأة صاحبة الحقيبة

يقـبض  ،لو قبض عىل املجرم ستستغرق املحاكمة مدة طويلة قد تصل إىل سـنة كاملـة

ًملجرم طليقـا يف ثالثـة عىل املجرم يف ثالث جرائم فقط من أصل مئة جرمية يبقى فيها ا

ًفلامذا ال يرسق املجرم إن كـان احـتامل القـبض عليـه ضـعيف جـدا !!! وتسعني جرمية

ًوهـنـاك عـصـابات مدرـبـة جـيـدا ومتمرـسـة يف مـجـاالت  ...وخاـصـة يف تـلـك الـظـروف؟؟

 .والقتل ....النصب والرسقة

دل الطريقة األساسية التـي يعتمـد عليهـا العلـامء لقيـاس تـأثري الـرادع عـىل معـ

أكـرث مـن ) يف املـدن واألريـاف(الجرائم هي اسـتخدام املعلومـات املتعلقـة بالسـكان 

 الدراسة النموذجية التي تسـعى لتفسـري نسـب ،استخدام معلومات تتعلق باألشخاص

حدوث الجرائم تستخدم أسـاليب إحصـائية يهـتم فيهـا العلـامء بالجانـب االجتامعـي 
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نسـب األشـخاص ذوو الـدخل : املجرمني مثـلواالقتصادي اللذان يدعامن زيادة أعداد 

 .الكثافة السكانية ،نسبة البطالة ،املنخفض

بعـد الـتحكم بالـدخل أن زيـادة ) عامل يف مجال االقتصـاد (Isaac Ehrlichوجد 

 .احتامل القبض عىل املجرم يقلل من معدالت الرسقة

 هناك مشاكل تحدث بسبب الدراسـات التـي تتسـم بـالتعميم والتـي تهـدف إىل

ولكن توجد عوامل كثرية مهمة ومهملة منهـا أننـا نعتمـد عـىل  )..الرادع(معرفة تأثري 

قـد  ..تختلف دقة هذه التقارير من مكان آلخر ....تقارير الرشطة ملعرفة نسبة الرسقة

تكون جميع مراكـز الرشطـة بـنفس املسـتوى مـن قلـة الدقـة وهـذه نقطـة تسـتحق 

تـؤدي هـذه األخطـاء إىل  ، مـن بقيـة املراكـزوهناك مراكز دقتهـا أقـل بكثـري ،التفكري

 .انحرافات إحصائية تؤثر عىل مكافحة الجرمية

ال يوجد وقت  ...إذا قررنا أن نحل هذه املشكلة يجب القيام بهذا بأرسع ما ميكن

فحالـة قلـة احـتامل دخـول السـارق إىل السـجن ترتافـق مـع حالـة ارتفـاع  ..لالنتظـار

ميكـن أن نـفرس هـذه  ،)ّال يشء يتغري ... تبقى كام هيو باقي األمور(معدالت الرسقة 

ارتفاع معدالت الرسقة يرتافق مع انخفاض معدالت االعتقال وهذا : الحقائق بطريقتني

أو أن قلـة نسـب االعتقـال  ،يدل عىل فشل الرادع أي العقوبـة يف كـبح هـذه الجـرائم

 ّتخـيـل حاـلـة: ةهـنـاك أـمـر آـخـر ـشـديد الخـطـور .......ـتـؤدي ارتـفـاع مـعـدالت الرسـقـة

مـاذا لـو اسـتمرت  ،ترتفع فيها معدالت الرسقة وبالتايل تزداد معها معـدالت االعتقـال

ستمتلئ مراكز الرشطـة  ..معدالت الرسقة يف االرتفاع؟؟ وزاد عدد السارقني يف السجون

يف ـهـذه الحاـلـة ـقـد يـفـرج القـضـاة ـعـن املـجـرمني ـبـدون  ،ـبـاملجرمني لدرـجـة التخـمـة

 نفجـر مراكـز الرشطـة مـن كـرثة املجـرمني ولهـذا تـنخفض نسـبحتـى ال ت!! محاكمة
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السـجن يشـكل رادع : يف هـذه الحالـة لـن نقـول ،االعتقال مع ارتفاع معدالت الرسقة

 !!ارتفاع معدالت الرسقة تشكل رادع عند القضاة ورجال القانون: للمجرم بل سنقول

 ) الرادع( أكدت عىل وجود 1978هناك دراسة أجريت يف عام 

حتى أن البعض رصح بـأن  ،ت البحوث التي تناقش مسألة الرادع لنقد الذعتعرض

لـذا يجـب البحـث عـن حلـول أخـرى لحـل  .....الرادع غري مفيد وليس لـه أي أهميـة

 .مشكلة الجرمية مثل توفري فرص عمل وزيادة الدخل

هناك طريقة لتعويض األخطاء اإلحصائية الرسمية املتعلقة بالجرمية وهي اعتامد 

باسـتخدام  ...ميكن الحصول عىل معلومات من تقارير ضـحايا الجـرائم ،سات أخرىقيا

 .عدة مصادر للحصول عىل املعلومات ستكون النتائج أكرث دقة

من املحتمل أن يكون قول النقاد الذين يقللـون مـن أهميـة الـرادع صـحيح عـن 

 swamp the criminal-justice امـتالء مركـز الرشطـة بـاملجرمني لدرجـة التخمـة

system ولهذا سيتكون ارتباط إحصايئ سلبي بني نسبة املجـرمني وفـرص دخـولهم إىل 

السجن وهذا ال يعني أن قلة االعتقال ستزيد نسبة املجرمني أكرث مـن كونـه يعنـي أن 

وإن قل احتامل االعتقال فهذا ينطبق  ،ارتفاع نسبة املجرمني تقلل من احتامل االعتقال

ورسقـة أشـياء ) مـن املتـاجر (shopliftingل رسقة البضـائع عىل الجرائم البسيطة مث

ـغرية  ـدين  ،petty larcenyـص ـل يف العـق ـبحت أـق ـيطة أـص ـرائم البـس ـوحظ أن الـج ـل

 ّلـكـن ال أـحـد يـسـتطيع أن يتخـيـل أن مرـكـز الرشـطـة سيـسـتجيب لزـيـادة ....األـخـريين

  الكبـريةتـأثري االعتقـال عـىل الجـرائم ،!!أعداد املجرمني بـرتكهم يـذهبون دون عقـاب
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عنـدما تقـل نسـب  ،1950 وعام 1940كالقتل والرسقة عظيم خاصة يف الفرتة بني عام 

 .يقل احتامل ازدياد أعداد املجرمني يف مراكز الرشطة) القتل والرسقة(هذه الجرائم 

وال تكون بالنظر إىل ما يحدث يف فرتة واحـدة ) الرادع(هناك طريقة ملعرفة تأثري 

املعلومات التاريخية عن مراكز الرشطة  ،ت خالل فرتات زمنية طويلةّإمنا مبراقبة التغريا

يف أمريكا غري واضحة لذا من الصعب القيام بهذا البحث يف أمريكا ولكن ميكـن إجـراء 

 ـقـام ،دراـسـة ـعـن ـتـأثري اـلـرادع لـفـرتات طويـلـة يف إنجـلـرتا بـسـبب ـتـوافر املعلوـمـات

Kenneth I. Wolpinاإلدانـة  ،فـرص االعتقـال(ميـة ّ بقياس التغـريات يف نسـب الجر

ّمن التغريات التي تـم قياسـها احـتامل  ،1967 وعام 1894يف الفرتة بني عام ) والعقاب

ّالتغريات يف احتامل االعتقـال أدت إىل تغـريات يف معـدالت  ،االعتقال يف أعوام مختلفة ّّ

 أسباب تـدعم االعتقـاد الـذي يؤكـد وجـود ارتبـاط Kennethأعطى  ،حدوث الجرائم

بني االعتقال ومعدالت حدوث الجـرائم وهـذا يـفرس حجـة امـتالء ) السبب والنتيجة(

 .مراكز الرشطة باملجرمني غري دقيقة

الذين تعرضوا لعقـاب متـأخر ) املجرمني(تم قياس سلوك مجموعة من األشخاص 

وجـدت أدلـة أكـرث  ،مل نثبت بعد تأثري الرادع عىل نسبة حـدوث الجـرائم ،وغري محدد

 . الرادع يف الدراسات التي أجريت عىل عقاب اإلعدامتدعم تأثري

حني يحاول الشخص أن يقيس العالقة بني عوامل من الصعب قياسها ألنهـا تتـأثر 

ويجب أن ال  ،بالبنية املجتمعية املعقدة يجب أن ال يعتمد عىل وسيلة واحدة للتحليل

ىل املشـكلة مـن يجـب أن ننظـر إ ،نعتمد عىل الدراسات التي تستخدم معلومات كلية

مـن  ....ُوينصح باستخدام أنواع كثرية مـن املعلومـات ووسـائل مختلفـة ،زوايا مختلفة

 .املهم أن نركز عىل األفراد وليس عىل املدن
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نريد أن نعرف مدى تأثري العقاب عىل سلوك الشخص القادر عىل ارتكاب جـرائم 

ًأمثال هذا الشخص ميثلون جزءا صغريا من امل ،بشعة وخطرية ال  ،جتمع لكنه جزء هـامً

القليـل  ...أحد منا سريتكب جرمية شنيعة بسبب عذاب الضمري والخوف من الفضـيحة

ّكيـف سـيتغري  ،منا قد يرتكب جرائم كالقتل دون التفكري باألخطار التي تنتظره) ًجدا(

بـعـض املـجـرمني ـقـد ال يعرـفـون  ،ـسـلوك املـجـرمني اـلـذين يـسـتمتعون بـخـرق الـقـوانني

جة عن ارتكاب جرمية أو معنـى الـدخول إىل مركـز الرشطـة ألن الرغبـة العواقب النات

 أو ،الشديدة بالحصول عىل املال أو االستمتاع بارتكاب جرمية يطغيـان عـىل تفكـريهم

 .قد تجتمع الرغبة مع الجهل وإهامل التفكري بالعواقب

نحـن نعتقـد أن فـرص  ،معظمنا ال يعرف عواقـب ارتكـاب جرميـة: حقيقة هامة

ًو هذا لـيس صـحيح دامئـا يف ( عىل املجرم أكرب من إمكانية بقائه خارج السجن القبض

فمعنى املكـوث يف السـجن  )..أو قد نضخم األمر أكرث مام هو عليه يف الواقع ....الواقع

نحن نحصل عىل املعلومات قـراءة القصـص املوجـودة  ،ّلسنوات طويلة ال ميكن تخيله

ج الوثائقية التي تزودنا مبعلومات عن الجرائم أو من يف الجرائد واملجالت أو من الربام

هناك أشخاص يدركون الخطر الحقيقـي أو  ،خوف الشخص من أن يكون يسء السمعة

أو أي شـخص (هم أقرب إىل إدراكه من غريهم بسـبب تعـرض قريـب لهـم لالعتقـال 

 ).يعرفونه

ترـكـز ـهـذه النظرـيـة ـعـىل  ، ـلـدعم نظرـيـة اـلـرادعMurray and Coxدراـسـة 

لكن هذه النظرية ال تؤكد التأثري الرادع عند األشـخاص  ،األشخاص الذين ارتكبوا جرائم

يف أـحـد أـنـواع  ،ـمـن املـسـتحيل دراـسـة ـسـلوك مل يظـهـر ،اـلـذين مل يرتكـبـوا أي ـجـرائم

ـدامهم ـة إـق ـن إمكانـي ـالب ـع ـئل الـط ـات ـس ـدة جامـع ـت يف ـع ـي أجرـي ـات الـت  ُالدراـس
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 سـيختلف رأيهـم يف حـال عـدم وجـود عىل ارتكاب الجرائم بوجود عقاب واألهم هل

ّفقد يغري الشخص رأيه ويبتعد عن  ..بالطبع سيختلف األمر عند وجود عقاب ،عقاب؟؟

كام يختلف الرادع عنـد أشـخاص معينـني وخاصـة  ،التفكري يف الجرمية لتجنب العقاب

 يف معظم ،مثل هؤالء األشخاص ما الذي يردعهم؟؟ ...الذين يرتكبون الكثري من الجرائم

الظروف تؤثر أخالقيـات األشـخاص عـىل أفعـالهم وقـد يـؤثر الـرادع األخالقـي واملنـع 

 . أكرث من إمكانية الدخول إىل السجنinternalized inhibitionsالداخيل 

أي أن الشـخص (تصبح أقـل ) و الهجوم الكالمي أو الجسدي(حتى جرائم اإلهانة 

 .عندما تعتقل الرشطة الشخص) ال يكرر اإلهانة

ـتـؤدي زـيـادة العقوـبـة يف بـعـض األحـيـان إىل مفـعـول ـعـكيس أي إىل ارتـفـاع ـقـد 

وجـد يف إحـدى التجـارب أن تـوافر فـرص العمـل أدى إىل انخفـاض  ،معدالت الجرائم

 .معدالت حدوث الجرائم

  االستغالل السلبي للعواطف

العاطفة ككل يشء يف هـذا العـامل ميكـن أن نسـتغلها بطـريقتني إحـداهام التنميـة 

والطريقة الثانية هي الطريقة السلبية التي تحول  ،جابية للوصول إىل الذكاء العاطفياإلي

ميكن أن نحول العاطفـة إىل نقطـة إيجابيـة  ،اإلنسان إىل نفايات قذرة تهدد سالمة العامل

فمـن التوافـق  ،لنحمي من خاللها الجنس البرشي ولننرش الرحمة واملحبة يف أرجاء العامل

هذا ما نحتاجه يف حياتنا ألن العاطفة السـليمة هـي  ،م األمان والسالميخلق التناغم ويع

 العاطفة اإليجابية التي ينتج عنها حب الخري والتسامح الذي ينفع صاحبه قبـل أن ينفـع



 
  

 

 

 
 

178 

هذا الكالم عادي وطبيعي وهو الذي يجـب أن يسـود لـيس فقـط يف  ،أي شخص آخر

ويجب استبعاد العادات والتقاليد التي الدساتري والكتب واملقاالت إمنا يف نفوس البرش 

 وعلينا أن نقيض عىل كل ما يعيق الوصول ،تدعو إىل العنف والظلم والتمييز العنرصي

 .إىل اإلنسانية والرحمة

وهذا ما نراه يف  ،هناك أديان تبنى عىل أساس قتل كل من يعتنق ديانات مختلفة

يـرتجم إىل مامرسـات بشـعة الواقع أي أن هذا ليس مجرد حقد وعداء كـامن بـل إنـه 

جميعنا قرأنا وشاهدنا مواقـف كثـرية عـن وفـاء الحيـوان  ،تستنكرها فطرة الحيوانات

وإخالصه رغم أنه ال ميلك عقالً ليفكر وليستنتج بواسطته أن إيذاء اآلخـرين يـؤدي إىل 

بعض الناس ال يفتقرون إىل وجـود الخـري فـالخري موجـود بـالفطرة وال  ،عواقب شنيعة

إىل تعلم لكنهم يتجردون من إنسانيتهم عندما ميتلكون السـلطة والجـاه وكـأن يحتاج 

وقد يعتقد البعض بأن اإلنسانية سمة مثالية  ،اإلنسانية صفة هامشية غيابها كوجودها

يصعب الوصول إليها وال توجد إال يف األحالم أويف القصص النادرة وبأن الرحمة عاطفة 

ًإذا رأى الـبعض شخصـا يتصـف بالرحمـة والطيبـة  ،رىتنتاب اإلنسان بني الفينة واألخ

ويتعامل مع الناس بأسلوب يختلف عن األسلوب االعتيادي السمج الذي يسـتخدمونه 

 .قالوا بأن هذا دليل عىل ضعفه مع أن األخالق تثبت قوة الشخصية

العاطفة كالطاقة فهي تشعرنا بالرغبة يف مواصلة الحياة وال تنعدم ولكنها تتحول 

ًلهذا نجد أشخاصا دخيلني عىل الوجود يستطيعون القيام بـأي عمـل  ،أشكال أخرىإىل 

 .يسء ويبدعون يف تعذيب الناس

علينا أن ال نتوقف عن الدعوة إىل السالم واإلنسانية مهام كانت النتائج وإن ظـن 

 الصـمت وتقبـل هـذه األمـور هـو أسـوء يشء ،ّالبعض بأن هذا ال يفيد ولن يغري يشء
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سنجد أن استغالل العواطف بشكل سلبي ال يحدث فقـط ضـمن  ، اإلنسانقد يقوم به

هنـاك أشـخاص  ،الشخص الواحد حني يحـول اإلنسـان عاطفتـه إىل الحقـد والعدوانيـة

انظـر  ،يعملون عىل توظيف عاطفة البرش بحيث تخدم مصالحهم مثل املصالح املادية

الغناء حيث يقدم النـاس يف مجال الطرب و ...حولك ستجد هذا االستغالل يف كل مكان

يف مـجـال األطعـمـة حـيـث تـسـتخدم املـطـاعم ـشـعارات معنوـيـة  ....الـقـرابني للمغـنـني

ًكالعائلة والحب والسـعادة ولـو كـان الطعـام املقـدم صـحيا لكانـت هـذه الشـعارات 

 .صحيحة

 (األطعمة املليئة بالسموم....(تخيل هذا

 متام الصـحة والعافيـة لـن عندما تكون يف: جميعنا نعرف هذه املعلومة الصغرية

 قـد ال يكـون هـذا تعريـف ،تفهم معنى املـرض ولـن تـدرك أنـك يف سـعادة حقيقيـة

لكـن حـني تعـاين مـن املـرض واألمل أو حـني ميـر أي ) غياب املـرض واألمل(السعادة أي 

 ،شخص بتجربة املرض لن يعرتض عىل هـذا التعريـف بـل سـيؤيده مـن أعـامق قلبـه

ية ويف ظل انتشار أهم عوامل اإلصابة باألمراض إذا اسـتهل تحدثت عن املرض يف البدا

الشخص كالمه بذكر املرض سـيكمل مـا بـدأه بالحـديث عـن األطعمـة الحديثـة منهـا 

األطعمة الجاهزة واملواد الحافظة وامللونـات واملنكهـات وحتـى الفواكـه والـخرضوات 

هـذا إن بقـي يشء مل ًوالنباتات املعدلة جينيا ال يعرف الشخص أيها قـد تعتـرب صـحية 

ً والكارثة هي أن الشخص يختـار صـنفا معينـا مثـل،...متتد له مخالب السموم مـزيج : ً

ًاللنب والفواكه ويعتقد أنه صـحي ويرتـاح نفسـيا ويطمـنئ ثـم بعـد فـرتة يجـد أن هـذا 

الصنف يحتوي عىل مواد حافظة ليست فقط ضارة إمنا تدخل دهـون الخنزيـر أو مـواد 

 لكن هو بالفعل أمـر) لن أكمل الجملة.... (ضمن مكونات منتج ....سامة ضمن مكوناتها
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 كم يستغرق اإلنسان من الوقت يف تناول الطعام؟ رمبا نصف ساعة أو أكـرث ،مستهجن

املـرض قـد يكـون  ....بقليل ولكن املرض ال يستغرق ساعة أو ساعتني أو عرش سـاعات

 ...ب اكتشـاف املـرضمزمن وقد يؤدي إىل حدوث مضاعفات صحية خطرية وقد يصـع

ألن هذا حـدث ويحـدث ) تخيل أن هذا يحدث(من السخف أن يقول الشخص عبارة 

 هـل ميكـن ،إنه واقـع األطعمـة املليئـة بالسـموم ....وسيحدث وإن مل تعره أي اهتامم

لعقل سليم أن يصدق أنه توجد عصائر أو باألصح أرشبة نصفها ملونات ونصفها اآلخر 

ن اللـون األحمـر وهـو لـون معـروف بأنـه مرسطـن يجلـب إذا كـا ....منكهات وسـكر

 يقول أحد األطبـاء ،السعادة قبل تناول الرشاب فام دوره بعد الدخول إىل جسم اإلنسان

باإلضافة إىل الكبـد واألعضـاء  ..ماذا سأفعل بهذه املواد: أن الدماغ سيقول والبد إن تكلم

نحـن ال نعـرف  )...نفايـات(ول  لكن أعتقد أن الجسم سيلعن صاحبه الذي يتنـا،األخرى

كـل خليـة يف الجسـم  ....أهمية التوازن الذي تجهد األعضاء نفسها ألجل املحافظة عليـه

تفكر وتعمل بجد ونحن ندمر ما بناه الخـالق دون أن يـرف لنـا جفـن وعنـدما نقـع يف 

ه يفرتض  اختيار األطعمة عملية إرادية ألن،إنها نتيجة طبيعية ....براثن املرض نقول ملاذا؟

 ......أن يستخدم الشخص عقله ليأكل أفضل األطعمة من ناحية القيمة الغذائية

 هل نعرف قيمة الصحة؟؟

ّعندما يفتقر اإلنسان إىل قوة الجسم بسبب االضطرابات واألمراض تتغري مشـاعره 

وتتحول أحالمه إىل حلم واحد هو الصحة ألن أي حلم آخر لن تقـوم لـه قامئـة بـدون 

 الشعور بالسالمة يجعـل ، حقلـلـهحينها يعرف أن املرض حق وأن ا ....املةالصحة الك

 ،قـد ال نـدرك قيمـة الصـحة ......اإلنسان يركز عىل تحقيق طموحاته وإنجـاز واجباتـه
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 ،وال نهتم بجميع املآيس التي تحدث يف الحياة ألننا ال نسـتطيع تصـور جميـع األهـوال

م صحيح من الناحية الروحية لكـن الجسـد يعتقد اإلنسان أنه شخص واحد وهذا الكال

ًلو عـرف اإلنسـان عـدد املـواد التـي تعمـل معـا يف نظـام دقيـق  ....يشء معقد للغاية

أي خلل هرموين كفيـل بتغيـري ردود فعـل اإلنسـان وجعلـه ينظـر  ....ألصابته الدهشة

ه للحياة بطريقة مختلفة وبعض االضطرابات تدمر توافق اإلنسـان مـع حياتـه أو ترتكـ

طريح الفراش أو تقتل رغبتـه مبواصـلة العـيش بسـبب اإلحبـاط الـذي يولـده خـروج 

الرتاكيز الهرمونية عن املجال الطبيعي فيعمل الجسم بشكل خاطئ ويرتتـب عـىل كـل 

اضطراب خطأ آخر فتكون النتيجة فوىض عارمة وإذا مل يحـدث تحسـن سـيزداد األمـر 

يفهم هذا الكالم شخص مل يعاين من عـذاب ، من الصعب أن ....هكذا ....هكذا ....ًسوءا

املرض لفرتة ال تعد قليلة وليس هذا فقط بل أن يؤثر عليه املـرض بحيـث يـرتك لديـه 

 قد ميتلك اإلنسان صرب عظيم وعزميـة أقـوى مـن الصـخور ،...انطباع ال ينىس وال ميحى

أقصـد  ....لكن جسمه ضعيف بحاجة للرعاية وألن يروى باألفكـار اإليجابيـة وبالحـب

 لهذا يستطيع اإلنسـان أن يصـل لـذروة النجـاح عـرب اسـتغالل ،...ًالحب الروحي طبعا

 . وإرادة اإلنسانلـلـهإرادة ا ...باإلضافة إىل اإلرادة ...الصحة والفراغ: شيئني

ـقـد ال تـعـرف أن الجـسـم ـهـو بـنـاء ـقـد يـقـودك إىل الجـنـون إذا مل يعـمـل بـشـكل 

 يف حالـة الجـوع والعطـش ،ب أن تفهم هـذايج ...لكن عليك أن تعرف هذا ....صحيح

  .....ال تهمل هذه الحقائق ....يتجه تفكري اإلنسان إىل إرضاء هذه الحاجات األساسية
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 )عملية استخالص القطران من السجائر(رسالة إىل املدخنني 

ـيم : مالحـظـة ـة ـعـىل الـتـدخني أـكـرث ـمـام تنـفـق ـعـىل التعـل ـدول العربـي تنـفـق اـل

ك يحق ألي شخص يدمر األمة أن يتذمر من الفساد والفقر وغـري وبعد ذل .....والصحة

ُأولـام أصـابتكم مصـيبة قـد أصـبتم (:  سـبحانه وتعـاىللـلـهوصدق ا ...ذلك من األمور ْْ ََ ََ َ َْ َ ٌ ِ ُّ ُ َ ََّ َ

َمثليها قلتم أىنَّ هذا  َُ َ ْ ُ ْ ََ ْ ْ َقْل هوِّ ُ ِ من عند ُ ِِ ُأنُفسكمْ ِ ْ َ......( 

 :الخطوات

دد السـجائر املسـتخدمة يف التجربـة أربعامئـة عـ تفريـغ علـب السـجائر، .1

 .سيجارة

سوف نشعل  ،)vacuum machine sound(سنستخدم يف التجربة جهاز  .2

السجائر واحدة تلو األخرى بعد وضعها يف أنبوب للجهـاز بـداخل قـارورة 

ويقوم هذا األنبـوب بسـحب الهـواء  ...ًمملوءة باملاء حتى منتصفها تقريبا

 ).آلية عمله تشبه طريقة تدخني املدخنني(جائر ليسحب الدخان من الس

ّسيبدأ تغري لون املاء املوجـود بـداخل القـارورة قبـل إشـعال السـيجارة : مالحظة

 ..يتحول املاء إىل اللون األسود بسبب امتصاص كمية كبرية من القطران ...العارشة

 بعد االنتهاء من عملية االستخالص من كل السجائر سنغيل املـاء امللـوث .3

بـعـد التبـخـري سنحـصـل ـعـىل كمـيـة كـبـرية ـمـن  ....ـبـالقطر ليتبـخـر اـملـاء

مـادة  !!!....هذه الكمية ناتجـة مـن أربعامئـة سـيجارة فقـط ...القطران

 القطران والكثري مـن املـواد األخـرى املوجـودة يف السـيجارة سـترتاكم يف
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ًفإذا كنت مستعدا للموت بطريقة مأسـاوية  ....الجسم وستسبب الرسطان

 !!!مشكلةفال 

 ميلليـجـرام 18تـحـوي الـسـيجارة الواـحـدة ـعـىل : نـقـوم بعـمـل الحـسـابات .4

 . جرام من القطران7.2تحوي أربعامئة سيجارة عىل  .....قطران

 .....هناك من يدخن أكرث من مئة سيجارة يف اليوم ...ال تستغربوا

 انضموا إىل قافلة الحفاظ عىل الصحة

مريح لنيل الصفاء الـذهني والروحـي ال شك أنك تحب الجلوس يف مكان هادئ و

 .....كالجلوس يف حديقة تعج باألشجار وبنباتات متعددة األشكال واأللوان واألصناف

 و ماذا لو مارست رياضة التأمل يف هذه األثناء؟؟

 و ماذا لو قررت أن متيش قليالً لتنشط دورتك الدموية ولتقوي شخصيتك؟؟

 نقية الدم من ثاين أوكسيد الكربون؟؟و ماذا لو تنفست بعمق لتعزيز عملية ت

فهـو يسـاعد عـىل إزالـة اإلجهـاد (ًو ماذا لو احتسيت فنجانا من الشـاي األخرض 

 )).....و هو حمض أميني (والعصبية الحتوائه عىل التيانني 

بعد القيام بهذه الخطوات السهلة ال بد أن تحصل عىل جرعة كبرية مـن النشـاط 

 ...وشعرت بالسعادة والنشاط .....ًأقوم بهذه الخطوات يومياأنا : مالحظة.....(والحيوية

 )فام رأيك أن تنضم إىل قافلة الحفاظ عىل الصحة بعمل خطوات بسيطة؟؟
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الشـاي  ،التنفس الصـحيح ،امليش ،التأمل(سأناقش كل موضوع من هذه املواضيع 

 .عىل حدى) األخرض

 ، مثـل فيتـامني يسالشاي األخرض مضاد أكسدة يحتوي عىل فيتامينـات رضوريـة

يحمي  ، يقلل من مخاطر التهاب املفاصل،يحسن الذاكرة ،يقي من مرض رشايني القلب

وغريهـا مـن الفوائـد  .....يساعد عىل تجنب ارتفاع الضـغط ،الجلد ويقيه من الرسطان

 .الكثرية

فكيـف  ،الشاي األخرض يحـوي يف تركيبـه عـىل الكـافيني: هنا ستسأل هذا السؤال

                         بة بارتفاع الضغط؟؟يجنبنا اإلصا

الجواب أىت من نتائج إحدى الدراسات التي أجراها بـاحثون مـن جامعـة تشـينج 

 شخص كانوا جميعا غري مصابني 1500 شملت الدراسة ،كونج الوطنية يف تينان بتايوان

 إىل 120 واكتشف العلامء ان الذين كانوا يرشبون من. بارتفاع ضغط الدم عند بدايتها

 ملم من الشاي يوميا ملدة سنة عىل األقل انخفض لديهم احتامل اإلصابة بارتفـاع 599

 .: عن اآلخرين% 46ضغط الدم بنسبة 

      : يف هذه الدراسة تم التوصل إىل النتائج التالية

تناول الشاي األخرض والشاي الصيني األسود بانتظام يخفض خطر اإلصـابة  .1

ي قد يـؤدي إىل اإلصـابة بـأمراض القلـب والسـكتة بارتفاع ضغط الدم الذ

                                                                                     .الدماغية
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 مركـب كـياموي بينهـا الفالفونـدات 4000بعض أنواع الشاي تحتوي عـىل  .2

اغـيـة تـسـاعد ـعـىل الوقاـيـة ـمـن اإلـصـابة باألزـمـات القلبـيـة والـسـكتة الدم

    .والفشل الكلوي

 ،قليلة بالنسبة لجميع فوائد الشاي األخرض_ كام نرى_  هذه الفوائد التي ذكرتها 

 :سنالحظ أن الشاي األخرض يساعد عىل حامية األوعية الدموية بعدة طرق

وبالـتـايل حامـيـة خالـيـا األوعـيـة ) مـضـاد أكـسـدة(بواـسـطة مـنـع األكـسـدة  .1

 .الدموية من التخرب

ألن ارتفـاع الضـغط يـؤذي األوعيـة  ،نـب ارتفـاع الضـغطيساعد عـىل تج .2

 .الدموية وقد يؤدي إىل متزيقها

ًطبعـا إذا كنـت تتبـع نظامـا (يقلل نسبة الكوليسرتول ويقي مـن البدانـة  .3 ً

 ).ًغذائيا

و لكن هل يفيد الشاي األخرض يف التقليـل مـن املخـاطر التـي تصـيب املـدخنني 

               بسبب السموم املوجودة يف السيجارة؟؟

ففـي إحـدى . أي ال فائدة من الشـاي األخرض عنـد املـدخنني ......ال:  الجواب هو

مدخن ملعرفة تـأثري الشـاي ) 64(الدراسات التي قام بها باحثون من هولندا وتضمنت 

األخرض ـعـىل ـمـؤرشات االلتـهـاب وـبـاطن الرشاـيـني وتـخـرث اـلـدم عـنـد اـملـدخنني وـجـد 

خرض أو حتى األسود مل يكن له أي تأثري إيجايب عىل هـذه الباحثون أن تناول الشاي األ

 .املؤرشات
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رغـم أن التـأثريات املفيـدة للشـاي قـد : nutritionقال الـدكتور يـانغ يف مجلـة 

ظهرت جلية عند حيوانات التجربة إال أن ظهور التأثريات اإليجابية عند اإلنسان يرتبط 

ثر عـىل ظهـور هـذه التـأثريات املفيـدة كـام يـؤ ،بعوامل لها عالقة وثيقة بنظام الحياة

وجود عوامل أخرى مهيئـة للرسطـان أو ملـرض رشايـني القلـب التاجيـة مثـل العوامـل 

 .الوراثية

 ،ال إفـراط وال تفـريط: لدينا قاعـدة هامـة بالنسـبة للغـذاء يف الطـب والصـيدلة

ردنا أن نقـي لذا علينا أن ال نفرط يف تناول الشاي األخرض إذا أ ،...االعتدال هو األساس

                                                            .أنفسنا من األمراض فالزيادة الكبرية ال تعني تأثري أفضل

 ابدأ من اآلن

ُعندما تقرر أن تحسن أداءك يف أي مجال أو أن تطور نفسك بشكل عـام ال تقـل 

َوال تُقول(ًسأفعل هذه األشياء غدا  َ َن ليشء إينِّ فاعٌل ذَ َِ ِ ٍ ْ َ ِ ًلك غداَّ َ َ َإالَّ أن يشـ) 23(ِ ْ َ  )ُهلـلــَاء اِ

 ألـغ ،ًأو سأتغري بدءا من األسبوع القادم أو عندما أتخـرج مـن املدرسـة أو الجامعـة

 لـن أرشب الكوكـاكوال ولكـن –سأتوقف عن التدخني بعد شهر : الوعود املؤجلة مثل

ً سأغري حيايت جذريا –بعد أسبوعني  ً اعلـم شـيئا وهـو أنـك ،ولكن بعد سنة من اآلنّ

عندما تؤجل القرارات الحاسمة واألفعال التي تنمي قدراتك وتعـزز قـوة شخصـيتك 

هـذه األفعـال مهمـة ومفيـدة ولكننـي ال أرغـب : (فهذا يعني أنك تقـول يف نفسـك

ًا وعقلك املنطقي لن يرغب بأن تتخىل عن القيام بهذه األفعـال نهائيـ )...بالقيام بها

لذا سيخرتع خطة التأجيل حتـى تضـع األمـر بعـني االعتبـار ولكنـك ستسـتغل األمـر 

لتخفـف )) و لـن تفعلـه((بطريقة سلبية ستقول سأفعل هذا وستؤجل األمر ألف مرة 

 ًتفعله الحقا ثم ستتعود عىل ذكر هذه الحجـة) سوف(من تعذيب الضمري بحجة أنك 
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مـن كـرثة التأجيـل وسـتتخىل عـن وستشعر بالراحة وكأنك قمـت بالفعـل ثـم سـتمل 

طموحك حتى وأنت بكامل عقلك الن التأجيل يولد اليأس الـذي ينخـر عقـل اإلنسـان 

فيصاب الشخص باالكتئاب وتضعف ثقته بنفسه ألنه سيدرك بعد خوض جوال التأجيل 

عاجز : الكاذبة أنه ليس أهالً للنجاح وتحمل املسؤولية فترتسخ يف عقله فكرة تقول أنه

 ضع أمامك خياران فقـط ال ،طيع أن يحقق أهدافه أو يحول أحالمه إىل حقيقةوال يست

وقت محدد وثابت غري قابل للتغيري إال إذا (سأفعل هذا اليشء يف وقت ما : ثالث لهام

 ،أو لـن أفعـل هـذا اليشء...) حدثت ظروف ال ميكن السيطرة عليها كاملوت أو املـرض

ً صادقا مـع نفسـك ولكـن كـن صـادقا أكـرث لن أقلع عن التدخني ستكون: عندما تقول ً

 القيام باألفعـال التـي تضـمن وصـولك للمجـد وعـدم ،وتهيأ ملا سينتظرك من األمراض

ًوأيضـا الرتكيـز عـىل  ....أكرب صـعوبة هـي الخـوف ...ًتأجيلها ليس صعبا كام قد تعتقد

ثابـة ً البدء بالخطوة األوىل يف نفس اللحظة يف وقت قريب جـدا هـو مب،فكرة الصعوبة

 تأكد أن لديك جميع القدرات التي تؤهلك للقيام بالعمل الذي ،قطع منتصف الطريق

ال يوجـد مـا  .....سريفع شأنك أو التي تسـاعدك عـىل الـتخلص مـن العـادات القبيحـة

 املشـاعر السـلبية واألحكـام – الكسـل ورفـض بـذل أي جهـد –الخوف : يعيقك سوى

 انتـظـار املـسـاعدة ـمـن – لــلــهاإلمـيـان با ـضـعف –املـسـبقة الرسيـعـة وـغـري املنطقـيـة 

 رفض تحمل الصعوبات التي قد يواجههـا أي –اآلخرين أو انتظار من الفرص السحرية 

وهـذه ) يريـد النجـاح وال يريـد دفـع الـثمن(ّشخص يسعى للوصول للنجاح والتميـز 

 .وب التأثر باألمور املحبطة يف الحياة مثل الحر–مخالفة رصيحة لقوانني وسنن الكون 
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 تأجيل األعامل واألحالم

فقـط سـيتعود اإلنسـان عـىل  ....ال فائدة من تأجيـل الطموحـات إىل وقـت آخـر

حتى يأيت الوقت :  سيقولً،التسويف وركل األعامل وإهاملها ويف النهاية لن يفعل شيئا

مع أنه مل يسأل نفسه ما هو الوقت املناسب فقد يكون الوقت الحايل أفضل  ،املناسب

 ال يستطيع اإلنسان أن يعيد املـايض ،وقت آخر سواء يف الحارض أو يف املستقبلمن أي 

أن يفعـل :  لدى كل شخص خيـاران،وال يضمن املستقبل ألن األحداث الطارئة محتملة

 يؤجـل اإلنسـان األعـامل التـي ال ً،ما يساعده عىل تحقيق أحالمه أو أن ال يفعل شـيئا

لكنه ال يعرف أن التأجيل يضع حمالً ثقيالً عىل تروق له حتى ال يشعر بتأنيب الضمري 

النفس مام يشعر الشخص بالتوتر والقلق والتشويش الذهني كام يؤدي تـرك األعـامل 

إىل تراكمـهـا حـتـى يـصـبح إنجازـهـا مـسـتحيالً وـتـؤدي املـشـاعر الـسـلبية الـتـي يخلفـهـا 

 عـن التقاعس إىل ضعف الثقة بالنفس وانخفاض مستوى تقدير الذات وكـل مـا ينـتج

  .هذا من فشل وإخفاق وتعاسة

 :مسلكان للخوف

يتوجـه التنبيـه أوالً إىل الـثالمس  ،يستقبل الدماغ تنبيه حيس يظهر وجـود خطـر

املسـلك (أميغـداال -مسـلك الثالمـو: ومن هناك ترسل املعلومات إىل طريقني متـوازيني

لقصـري ينقـل الطريـق ا )...املسـلك الطويـل(أميغـداال -كورتيكو-ومسلك ثالمو) القصري

 ...فهو مسلك تحـت قرشي وال يتـدخل اإلدراك هنـا ..انطباع رسيع وقايس عن املوقفة

هذا الطريق يفعل األميغداال عرب نواتها املركزية ويولد استجابات عاطفية قبل يحـدث 

 . أي تجميع إدرايك وقبل أن يكون العقل أي عرض كامل للمنبه
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ل وتعرضـت لعمليـات الـقرشة ستصـل املعلومات التي سافرت عرب الطريق الطوي

ولـدعم  ...ًإىل األميغداال وستخربها إذا كان املنبه ميثل خطـر حقيقـي أو ال يعـد خطـرا

 . هذا التخمني يتطلب هذا مستويات مختلفة من العمليات يف القرشة

النامذج املختلفة لـليشء الـذي ندركـه تـدخل يف عمليـات الـقرشة الحسـية : أوالً

primary sensory cortex وبعدها تقوم unimodal associative cortex بتزويد 

عند مستوى عايل من التحليل تقوم بتكوين فكرة وتنقلها  ،األميغداال بعرض عن اليشء

يتم مقارنة عـرض التحليـل املفصـل عـن اليشء مـع مكونـات الـذاكرة  ...إىل األميغداال

لـه عالقـة وطيـدة (ميغداال الرصيحة بواسطة وسائل الهيبوكامبس الذي يتواصل مع األ

 ). مع األميغداال

الهيبوكامبس هو بنية رضورية لـدعم الـذاكرة الرصيحـة املطلوبـة للتعـرف عـىل 

الهيبوكـامبس حسـاس لرتميـز السـياق  ...الخطر املوجود يف يشء ما أو يف موقف معني

بسـبب الهيبوكـامبس ال يكـون املنبـه وحـده هـو مصـدر  ...املرتبط مع تجربة منفـرة

خوف الناتج عن حالة معينة ولكن األشـياء املحيطـة بـاملوقف وكـذلك املكـان الـذي ال

 .حدث فيه املوقف

 efferentالخطـر الوشـيك يـؤدي مهمـة تفعيـل األميغـداال التـي تنشـط البنـى 

structuresتسـارع : ًوطبعا كلنا نعرف مظاهر الخـوف ... املسؤولة عن إظهار الخوف

 . تقلص العضالت ،ف الفمجفا ،تعرق اليدين ،نبضات القلب

) الهيبوكـامبس (explicitالعمليات املوازية ألجهـزة الـذاكرة الرصيحـة : مالحظة

ـداال (implicitوالـضـمنية  ـا) األميـغ ـنا لـه ـي تعرـض ـذكر الـصـدمات الـت ـاذا نـت ـفرس ـمل  ـت

النمـو  كـان الهيبوكـامبس غـري مكتمـل) يف حياتنا املبكرة(يف ذلك العمر  ...يف طفولتنا

 صـدمات الطفولـة ،األميغـداال قـادرة عـىل تسـجيل الـذكريات الالواعيـةولكن كانـت 
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املبكرة تؤثر عىل الوظائف العقلية والسلوكية عرب آليـات ال ميكـن الوصـول إليهـا عـن 

 . طريق الوعي

اـلـدور  ...تختـلـف اـسـتجابة األـنـواع املختلـفـة ـمـن الحيواـنـات للخـطـر: 2مالحـظـة

وجـد يف التجـارب  ، لوحظ عند جميـع األنـواعاألسايس لألميغداال يف االستجابة للخوف

 ،املبكرة أنه عند إزالة األميغداال تتأثر قدرة الحيـوان عـىل تقيـيم الخطـر بشـكل كبـري

أظهرت التجارب الالحقة أن التنبيه الكهربايئ املتكرر لألميغداال ولـد نفـس التفـاعالت 

عنـد مختلـف ) عيهـروب دفـا ،هجـوم ،تثبيط ،ّتغريات يف الجسم(الدفاعية املعروفة 

 . أنواع الثديات

عـنـدما تتـعـرض لـحـادث ـصـادم تـسـجل اـلـذاكرة الـضـمنية لألميـغـداال : 3مالحـظـة

سيمكنك الهيبوكـامبس مـن تـذكر أيـن  ،والذاكرة الرصيحة الجوانب املختلفة للموقف

يف تلـك األثنـاء تتفعـل األميغـداال فتـتقلص  ...حدث املوقـف ومتـى ومـن كـان معـك

 ..يتنشط هذين الجهازين بنفس العالمـات ،لدم وتتأثر املعدةعضالتك ويرتفع ضغط ا

نحن ال نالحظ أنهام مختلفان لكن هنـاك تجـارب محـددة ودراسـات مرضـية أثبتـت 

امرأة مصابة بأذى يف الهيبوكامبس مل تستطع التعـرف ): حالة مرضية(مثال  ،استقاللهم

 نفسه وكأنه يقابلها ألول عىل طبيبها مع أنها كانت تقابله كل يوم وتصافحه ويقدم لها

شـعور : الحس الباطني (hunchأجرى الطبيب تجربة ليقيس الشعور بالخوف  !...مرة

وضع الطبيب يف بـاطن يـده مسـامر صـغري وعنـدما قـدم : عند املريضة) حديس قوي

 ..نفسه للمريضة ومد يده ليسلم عليها رأت املريضة املسـامر فسـحبت يـدها برسعـة

ب يـده ليسـلم عليهـا يف اليـوم التـايل سـحبت يـدها يف اللحظـة وعندما مد لها الطبيـ
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األخرية فسألها الطبيب ملاذا فعلت هذا فكان التفسري الوحيد هـو أنهـا شـعرت فجـأة 

 . بالخوف

 إزالة الخوف

 يف السويد طريقة ناجحـة إلزالـة الخـوف Uppsalaاكتشف باحثون من جامعة 

 .من الدماغ

حـصـل  ...ـلـة اـلـذكريات العاطفـيـة الجدـيـدةأظـهـرت الدراـسـة وـجـود طريـقـة إلزا

 .العلامء من خالل الدراسة عىل نتائج باهرة يف مجال الذاكرة والخوف

هـذه الربوتينـات  ...الذاكرة طويلة املدى تقوم عىل أساس تكوين عدة بروتينـات

 التـي تحـدث عنـدما يـتعلم consolidation processهي جزء من عملية االندماج 

تذكر يشء ما يجعل الذاكرة غري ثابتـة لفـرتة مـن الوقـت وهـذا  ً،اًالشخص شيئا جديد

التفسـري هـو أنـه عنـدما  ،يحدث فقط حتى تنتهي الذاكرة من عمليـة انـدماج أخـرى

تحدث عملية التذكر ال يتذكر الشخص ما الذي حصل يف البداية لكنه يتذكر آخـر مـرة 

) عدم تذكر البدايـة(االندماج  هذا االنقطاع يف عملية ،فكر فيها بهذه الذكرى املحددة

 .سيؤثر عىل مكونات الذاكرة

 ...شاهد املشاركون يف هذه الدراسـة صـورة مخيفـة مـع تطبيـق صـدمة كهربائيـة

ّصممت الصور بحيث تسـبب الشـعور بـالخوف لتشـكيل ذاكـرة تتضـمن الخـوف عنـد 

لكن بـدون شاهد املشاركون الرصة مرة أخرى لتفعيل هذه الذاكرة الجديدة  ...املشاركني

 حـدث انقطـاع يف ،قسـم البـاحثون املشـاركني إىل مجمـوعتني ،تطبيق صـدمة كهربائيـة
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 multipleعمليــة االنــدماج عنــد املجموعــة األوىل بســبب العــروض املتعــددة 

presentations... مل يحدث انقطاع عند املجموعة الثانية. 

وىل أدى إىل اكتشف العلامء أن منع حـدوث عمليـة االنـدماج عنـد املجموعـة األ

 ...حاول العلامء معرفة تأثري انقطـاع عمليـة االنـدماج ،تشتت الخوف املرتبط بالصورة

اسـتخدم  ...هل يؤدي هذا االنقطاع إىل توقـف هـذه الـذكريات عـن إثـارة الخـوف؟؟

ــامء  ــة MR-scannerالعـل ــودة يف منطـق ــذكريات موـج ــت اـل ــا إذا كاـن ــوا ـم  ليعرـف

amygdale، ـة يف ـن األنوـي ـة ـم ـة  مجموـع ـن تخــزين amygdaleمنطـق  مســؤولة ـع

 .الذكريات املخيفة

 post-traumaticهذه النتائج ستساعد يف عالج امراض عديـدة منهـا الفوبيـا و

stress ونوبات الهلع panic attacks.   

  Phobia factsمعلومات عن الفوبيا 

 unrelentingالفوبيا هي موقف أو نشاط ما يؤدي إىل اإلصـابة بخـوف شـديد 

fearيجعل الشخص يتجنبه . 

الفوبيا االجتامعية وتتضمن الخوف من التكلم أمام : هناك ثالث أمناط من الفوبيا

ـة ـاءات االجتامعـي ـور اللـق ـدم حـض ـاس وـع ـن الـن ـة ـم ـروج  ،مجموـع ـن الـخ ـوف ـم الـخ

agoraphobia)  (fear of being outside ، بادئة agroتوجد  ، تعني حقل أو تربة أو زراعة

عـدد  ....ددة أي الخوف من مواقف أو أشياء محددة كالخوف من املاءأنواع فوبيا مح

تبدأ الفوبيا عـادة  ...األشخاص املصابني بالفوبيا يف الواليات املتحدة ستة ماليني شخص

 .نسبة إصابة النساء بالفوبيا ضعف نسبة إصابة الرجال ...يف عمر عرش سنني
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 أي الخوف من األماكن املغلقـة claustrophobiaرهاب االحتجاز : من أنواع الفوبيا

 أي الخـوف مـن coulrophobia يوجد نوع غريب من الخوف املريض يدعى ،ّأو الضيقة

 مـع أن املهـرج مـرتبط بالفكاهـة واملـرح يف mime واملمثـل املرسحـي Clownاملهرج 

 أذهان الكثري من الناس إال أنه قد يسبب الخوف ألسباب عاطفية

 aerophobiaتـيــارات الهوائـيــة الـخــوف ـمــن ال،zoophobiaرـهــاب الحيواـنــات ، 

arachnophobiaرهاب العناكب،dentophobiaالخوف من الـذهاب إىل طبيـب األسـنان ، 

aichmophobiaــرة ــم الرـصــاص والـســكني واإلـب ــادة كقـل ــن األدوات الـح  ،الـخــوف ـم

ophidiophobiaهو خوف محدد وغري طبيعي من االفاعي، acrophobia رهاب املرتفعات

 ، هو الخوف املريض من التلوث والجـراثيمmysophobia ،لخوف من االماكن العاليةأي ا

fear of blood. 

 panic مـع نوبـات الهلـع agoraphobiaيرتافـق الخـوف مـن الخـروج مـن املنـزل 

disorder. 

إذا مل تعالج الفوبيا ستصبح األعراض أسـوء وأكـرث حـدة مـع مـرور الـزمن وهـذا 

 .مشاكل مع العائلة واألصدقاء ومشاكل يف العمل ،سيسبب مشاكل صحية للشخص

قد تـؤدي بعـض االحـداث واملواقـف التـي ميـر بهـا الفـرد إىل اإلصـابة بـالخوف 

 .يتحكم املصابني بالفوبيا بخوفهم عن طريق تفادي املواقف املتعلقة به ...املريض

ين لعالج الفوبيا يجب إجراء مقابلة طبية ليسأل الطبيب عـن االعـراض التـي يعـا

 ً.منها املريض وليفحص املريض جسديا
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مـن  ... وبـالعالج اإلدرايك واألدويـةdesensitizationتعالج الفوبيا بإزالة التحسـس 

األدوية املستخدمة لعالج الفوبيا مثبطـات إعـادة التقـاط السـريتونني وحـارصات بيتـا 

 .والبنزوديازيبينات

 الشعور بـاإلحراج –لخوف التوتر وا: ما هي أعراض الخوف االجتامعي؟؟ الجواب

 تجنـب – القلق والخوف قبل أيام وأسابيع تسبق االجتامع – الخوف من آراء الناس –

 التعرق واالرتجاف وتسارع – صعوبة تكوين صداقات –الذهاب إىل األماكن املزدحمة 

 . الشعور بالغثيان وباملرض–دقات القلب 

ونسـبة  ...ا من غري املدمنني مرات لإلصابة بفوبي10مدمني الكحول أكرث عرضة ب

املصابني بالفوبيا الذين يصبحون مدمنني ضعف نسبة االشخاص غري املصـابني بالفوبيـا 

 ).إدمان كحول أو مواد أخرى(الذين يصبحون مدمنني 

قد يهدد قلق الخـوف املـريض حيـاة بعـض األشـخاص النـه يزيـد خطـر اإلصـابة 

 .بأمراض قلبية عند الرجال والنساء

الذين ينتمون لعائالت واحد أو أكرث من أفرادها مصاب بالفوبيا لديهم األشخاص 

 .خطر أكرب بثالث مرات لإلصابة بالفوبيا من الذين يعيشون يف ظروف مختلفة

ّوجد أن متارين االسرتخاء والتخيل تساعد يف التغلب عىل الخوف املريض ُ. 

 Ergophobiaالخوف من العمل 

ًقد ميثل سجنا حقيقيـاالعمل من خمس إىل تسع ساعات  قـد يـؤدي العمـل إىل  ،ً

ًلكن ماذا لو كـان هـذا التـوتر سـيئا  ....دخول التوتر والقلق إىل حياة الكثري من الناس ً

 األشـخاص الـذين يعـانون مـن خـوف مـريض ،لدرجة منعك مـن الـذهاب إىل العمـل
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 ، عقـاليندائم من العمل تثري بيئة العمل توترهم مع أنهم يعلمون أن هذا الخوف غري

يخاف هؤالء األشخاص من فقدان الوظيفة أو من العجز عن أداء بعض املهامت التـي 

 ...ميكن أن تتحول هذه املخـاوف إىل أعـراض جسـدية حقيقيـة ،تحتاج إلجراء لقاءات

 .ُواألهم من كل هذا أنها تعيق إمتام أي عمل وتضعف اإلنسان

 –تعـرق : واع الفوبيـاأعراض الخوف املريض مـن العمـل مثـل أعـراض معظـم أنـ

 . نوبات الهلع– القلق –تسارع دقات القلب 

ُيقيض اإلنسان وقتا طويالً يف العمل لذا يفـرتض : أسباب الخوف املريض من العمل ً

ببيئة أن تكـون مسـتقرة ومشـجعة عـىل اإلنتـاج فعنـدما يشـعر اإلنسـان باإلهانـة أو 

ب أن يقـوم بهـا سـيؤثر هـذا باستخفاف اآلخرين به باإلضافة إىل وجود مهامت ال يحـ

عىل إقباله عىل العمل وقد يصاب بتوتر ميكن أن يتطـور إىل فوبيـا ونفـور شـديد مـن 

وقد يكون لهذا الخوف املريض جذور نفسية تكونـت بسـبب اإلصـابة بصـدمة  ،العمل

 ،فقدان العمل وصدمات أخرى ولدت لديـه اإلحسـاس بالتهديـد وغيـاب األمـان: مثل

آخـر مثـل صـدمات الطفولـة التـي لهـا دور يف تشـكل هـذا هناك صدمات مـن نـوع 

قد يتعلق هذا الخوف بالتوتر الذي مينع الشخص من إكامل مهامه مام يؤدي  ،الخوف

إىل فقدان الوظيفة وهنا قد يكون سبب الخوف هو عدم القـدرة عـىل إمتـام األعـامل 

 . ُلذلك يجب أن تعالج املشكلة األساسية للقضاء عىل هذا الخوف

معظـم املـرىض  ، أن يدرك الشخص أن لديه مشكلة خطـرية تحتـاج إىل حـليجب

 ).تشخيص ذايت(املصابني بهذا النوع من الفوبيا يشخصون مرضهم 
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العـالج اإلدرايك السـلويك وإزالـة الحساسـية هـام  ،يوجد عالج دوايئ مفيد: العالج

يـاة عمليـة يجب أن تقـرر القضـاء عـىل هـذا الخـوف لتحظـى بح .....ًاألكرث استخداما

 . سعيدة

 Acrophobiaالخوف من املرتفعات 

الخوف من املرتفعات ال يقترص عىل شخص محـدد فـأي شـخص قـد يخـاف مـن 

أمـاكن مرتفعـة قـد يسـقط الشـخص (ويف املواقف املهددة للحياة  ...األماكن املرتفعة

لكن الخـوف املـريض هـو الخـوف الـذي يسـبب  ،سيشعر جميع الناس بالخوف) منها

بة بنوبـات الهلـع والرعـب العميـق غـري العقـالين وتجنـب الـذهاب إىل األمـاكن اإلصا

 .altophobiaللخوف املريض من املرتفعات اسم آخر هو  ،املرتفعة

األشخاص املصابني بهذا النوع من الفوبيا يخافون لدرجة العجز عن الحركة وعدم 

الخـوف يصـابون أي يجعلهـم  ...القدرة عىل تخلـيص أنفسـهم مـن املواقـف املخيفـة

 .بالشلل وبالتايل قد يعرضون أنفسهم للخطر

% 2تصيب فوبيا املرتفعات نسبة تـرتاوح بـني : حقائق عن الخوف من املرتفعات

 – تبلغ نسبة إصابة النساء بهذه الفوبيا ضعف نسبة إصابة الرجـال –من الناس % 5و

فـعـات ـهـو ـصـفة  الـخـوف العـقـالين ـمـن املرت– vertigoفوبـيـا املرتفـعـات ليـسـت دوار 

 يرفض األطفال الرضع أن يزحفوا عىل أرض زجاجية –عند الثديات  instinctualغريزية 

ُلذلك وجد أن هذا النوع من الخوف قد يكـون  )...مكان مرتفع أرضه شفافة(مرتفعة 

ً أكرث من كونه خوفا مكتسبا innateفطري   قد يصاب الشخص بهـذا الخـوف بسـبب –ً

 .بهات البرصيةاضطراب التعرف عىل املن
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ككل أنواع الفوبيا قد يكون سـبب الخـوف هـو : أسباب اإلصابة بفوبيا املرتفعات

قـد يـرتبط الخـوف مـن املرتفعـات بـالخوف مـن األصـوات  ،التعرض لتجارب صادمة

هناك سبب فزيولـوجي للخـوف مـن املرتفعـات وهـو  ،loud noisesالعالية والضوضاء 

 ).ت يف أعضاء التوازناضطرابا(اختالل التوازن عند الشخص 

قد يكون أصـل الخـوف مـن املرتفعـات اضـطراب فيزيولـوجي ويف هـذه : العالج

الحالة سيستفيد املريض من العالج الدوايئ مع أن الكثري مـن املـرىض يسـتفيدون مـن 

هـو األفضـل مثـل  Virtual reality treatmentالعالج العمـيل والـواقعي  ،العالج النفيس

ّالعالج بالتعرض   ).مواجهة املوقف الذي يخاف منه(ّ

صـعود : قد مينع الخوف من املرتفعات اإلنسان القيام من األنشطة العاديـة مثـل

مامرسة رياضة القفـز مـن امـاكن  ،النظر من النافذة يف مبنى متعدد الطوابق ،األدراج

ال تسـمح للخـوف بالسـيطرة  ،base-jumpingعالية كاملباين والجسور باستخدام املظلـة 

 .تغلب عليه قبل أن يتغلب عليك ..... كل لحظة يف حياتكعىل

 Coulrophobiaالخوف من املهرج 

مـن هـذه  ،رؤية صورة حقيقية ملهرج تجعـل النـاس يشـعرون مبشـاعر مختلفـة

باملقابل قد ترتافق شخصية املهرج مع صورة داخلية  ،الفكاهة ،الدعابة ،املرح: املشاعر

 ،ن الناس بالرعب الشديد من مجرد رؤية صورة ملهـرجسلبية قامتة وقد يشعر الكثري م

ال يوجـد عـالج بسـيط  ، بأسـباب عاطفيـةcoulrophobiaيرتبط الخوف مـن املهـرج أو 

 .للتغلب عىل هذا الخوف
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القـلـق : panic attacks(نـفـس أـعـراض نوـبـة الهـلـع (أـعـراض الـخـزف ـمـن املـهـرج 

 . تسارع دقات القلب، االرتجاف،الشديد

األشخاص الذين لديهم خـوف مـريض مـن املهـرجني :  املهرجنيأسباب الخوف من

لتجنب رؤية املهـرجني فـإذا واجهـوا موقـف مثـري للتـوتر  يستخدمون أساليب عديدة

 .ربلـلـهسيجدون طريقة رسيعة 

هذا الخوف هو مـزيج  ،من يجب أن نلوم عىل ظهور هذا الخوف غري العقالين؟؟

لكـن يجـب أن ال نسـتغرب فشخصـية  ،من تجارب مخيفـة أدت إىل اإلصـابة بصـدمة

فكرة إدخـال املهـرج إىل أفـالم الرعـب  ،scare tacticًاملهرج شائعة جدا يف أفالم الرعب 

أي استخدام أشياء غري مخيفة إلثـارة الرعـب Trojan Horse تشبه فكرة حصان طروادة

رى وبالتايل إثارة دهشـة املشـاهدين وتغيـري أفكـارهم السـابقة وإزالـة املشـاعر األخـ

 ...التي كانت مرتبطة بالشخصية التي أصبحت مرعبة) مشاعر الفرح املرتبطة باملهرج(

ًهناك أشخاص يخافون من املهرجني ألنهم شاهدوا فيلام مرعبا أو بسبب رؤية كابوس ً. 

يحب األطفال أن يذهبوا إىل السريك ملشاهدة عـروض املهـرج ويعتربونهـا فرصـة 

 .Stephen Kingل” IT“الغني الذين شاهدوا فيلم األمر مختلف عند الب ...للتسلية

و عـىل (هناك طرق مختلفة للتغلب عىل هـذا الخـوف : عالج الخوف من املهرج

ّيستخدم عادة العالج بـالتعرض  ،)أنواع أخرى من الخوف املريض ّexposure therapy أي 

 .النظر إىل صور املهرجني: مثال ،مبواجهة اليشء الذي يخيفك
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التعـرض للمواقـف املخيفـة يسـاعد يف  .... املرىض يف أصل مخـاوفهميجب أن بفكر

 .desensitizationجعل هذه األشياء املخيفة اعتيادية وبالتايل نزع الخوف والحساسية 

 .يؤدي الخوف من املهرجني إىل تجنب الذهاب إىل حفالت أعياد ميالد األطفال

 العـالج النـاجع الـذي قم بعمل أبحاث عن هذا النوع من الخوف لتختار بنفسك

 .سيجعلك تقيض عىل هذا الخوف غري العقالين

 معلومات عن فوبيا املهرج

 coulrophobiaظهـرت كلمـة  ..أصبح الخوف من املهرج شائع يف السنوات األخـرية

ويتزايد الخوف من املهرج مع مـرور الـزمن بتزايـد ظهـور  ..منذ أقل من عرشين سنة

 حيث يرتاوح بني عدم االرتياح عند رؤيـة مهـرج إىل تختلف درجة هذا الخوف ،املهرج

 .الذعر الشديد ونوبات الهلع

يف أحد األماكن العامـة قـال املوظـف للرجـل الـذي : قصة عن الخوف من املهرج

 ،ًكان الرجل الذي يعمل مهرجا يرتدي مالبـس عاديـة ....أوه أنت املهرج: ًيعمل مهرجا

هل أنت مهرج؟؟ وعندما أجـاب بـأن هـذه : سألت املرأة التي كانت بجانبه يف الصف

أوه أنـا أخـاف مـن املهـرجني وبقيـت : ّمهنته غريت املرأة مكانها وابتعدت عنه وقالت

مل يبـدو الرجـل كمهـرج وكـان  ..ًتنظر إىل الجدار حتى غادر الرجل الذي يعمل مهرجا

يرتدي مالبس عادية لكـن مجـرد العلـم أنـه يعمـل يف هـذه املهنـة ويظهـر يف بعـض 

 .ًاألحيان كمهرج كان كافيا إلثارة الخوف عند تلك املرأة
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تكلمت مع العديد من البالغني عن الخوف من : يقول الرجل الذي يعمل كمهرج

 ........املهرج بعضهم فهموا سبب خوفهم وبعضهم مل يعرفوا السبب

 ..األطفال بعمر سنتني أو ثالث سنوات ال يثقـون باألشـياء الغريبـة: خوف طبيعي

 يحبون مشاهدة الشخصيات الكرتونية مثل مييك ماوس واملهرج يف التلفاز لكـنهم هم

بعـض البـالغني  ،...عندما يشاهدوها يف الواقـع يف مدينـة املالهـي يشـعرون بـالخوف

 ،يشعرون بعدم الراحة ألنهم ال يستطيعون تفسـري سـبب هـذا الخـوف الغـري عقـالين

وهـذا الـترصف  ..ر األطفال بالخوفبعض املهرجني يضعون ماكياج خاص حتى ال يشع

غري صحيح أي أنه ال يساهم يف تقليل الخوف ألن أي يشء غري مـألوف أو غريـب غـري 

وحتى لو مل يضـع املهـرج ألـوان عـىل وجهـه واكتفـى  ..سيجعل الطفل يشعر بالخوف

كـام قـد يرحـب بعـض األطفـال بـاملهرج  ..بوضع أنف أحمر سيشعر األطفال بالخوف

ئة قد تعترب مرعبة وهذا ينطبق عىل مهرجني مشـهورين ولهـم شـعبية الذي يظهر بهي

معظم عمل املهرج يعتمد عىل حركات بهلوانية أي أن املهرج ال يتكلم وهـذا  ...واسعة

بعـض األشـخاص يـربروا  ،يخيف األطفال ألنهم مل يعتادوا عىل مقابلة شخص ال يـتكلم

ن معرفـة األشـياء املخفيـة خلـف ألنهم ال يستطيعو: خوفهم من املهرج بهذه الطريقة

 .مكياج املهرج

يف الحقيقة املهرج هو أحد ضحايا اإلعـالم التـي تظهـره يف أفـالم الرعـب كسـفاح 

حيث أن إظهار أي شخصية أو مهنة بصـورة تعطـي انطبـاع يسء عنهـا ألنهـا قاتلـة أو 

املهـرج لـيس الضـحية  ....رشيرة سيساهم يف انتشـار الخـوف مـن الشخصـية وكرههـا

ـبال ـذهاب إىل طبـي ـن اـل ـال ـم ـوف بـعـض األطـف ـا ـخ ـرجني أيـض ـتغل املـخ ـدة يـس  ًوحـي

  يوجـد طبيـب أسـنان سـاديLittle Shop of Horrorsففـي فلـم  ...األسنان يف أفالمهـم
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يوجد  !!... إىل عيادته ليستمتع باألمل الذي يسببه لهmasochistيذهب شخص مازوخي 

 كـل الرتكيـز عـىل املهـرج مجرمني مـن مهـن كثـرية واهتاممـات عديـدة لكـن ينصـب

 ارتكـب جـرائم قتـل John Wayne Gacyيوجد قاتل تسلسيل أمـرييك يـدعى  !!....فقط

 شخص من ضـحاياه يف مكـان قريـب 26 صبي مراهق ودفن 33وجرائم جنسية بحق 

 الواضـح أن ...Killer Clownتم تأليف كتاب كامـل بعنـوان املهـرج القاتـل  ..من منزله

 .Gacy املهرج الذي مثلها القاتل الكاتب ركز عىل شخصية

 ..مييل األطفال إىل الخـوف مـن األشـياء التـي يخـاف منهـا آبـاؤهم: تعلم الخوف

هناك طفلة تخاف من النحل كـان عنـد والـدها نفـس الخـوف املـريض بسـبب : مثال

مل تكن الطفلة تعـاين مـن  ..الحساسية التي تسببها لدغة النحلة والتي قد تهدد حياته

بب لدغة النحل لكن خوفها كان أكرب من خوف والدها ألنهـا تعلمـت أن حساسية بس

 .تخاف منذ طفولتها

 ..بعض األشـخاص ال يحبـون املهـرجني لكـن ال يخـافون مـنهم: الحالة االجتامعية

 ً.وهذا يجعلنا نعتقد أن الخوف من املهرج منترش كثريا

دي دوري كمهـرج يف أحد األيام كنـت أؤ: ًيقول الرجل الذي يعمل مهرجا: موقف

إذا مل تـترصف بشـكل : سمعت امرأة كانت تقف خلفي وهي تقول لطفلها ،يف حديقة

عرفـت أننـي : يقـول الرجـل ..جيد سأنادي هذا املهرج ليدوس عليك بقدميه الكبريتني

هـذه التجربـة ليسـت  ..سأخيف الطفل إذا التفت إىل الوراء لذا ذهبت إىل مكان آخر

ستصـبح مثلـه إذا ):قزم(ول لطفلها عندما رأت شخص قصري هناك أم كانت تق ...نادرة

 .ثم رأى الطفل قزم صغري فأصبح يخاف من املهرجني ..مل تطعني
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يف املتـحـف اآلـسـيوي يف  ،.. عـنـد بـعـض الثقاـفـاتbogeymenيعـتـرب املـهـرج ـشـبح 

استخدم هذا القناع للتسلية وإلضـحاك : سنغافورة يوجد قناع مهرج مع معلومات عنه

 االحتفاالت الدينية ولكن تستخدم األمهـات هـذه األقنعـة لتأديـب أطفـالهن الناس يف

 .سيختطفكم املهرج إذا ترصفت بشكل يسء: حيث يهددوهم بها

احتـفـاالت ـبـالزواج وتـبـوء مناـصـب ـيـوزع املـضـيف فيـهـا  (Potlatchيف احتـفـاالت 

ية عىل سـاحل التي تقيمها بعض القبائل األمريكية األصل) ًالهدايا وفقا ملنزلة كل ضيف

وقد يقوم هـذا الشـخص  .. قناع له أنف كبري للتسليةPotlatch a personالشامل يرتدي 

قد يتضمن العقـاب جلـوس الطفـل يف  ..مبعاقبة األشخاص الذين يترصفون بشكل يسء

 .مركز مكان ميلء بالناس ليشعر بالخجل

 ،/http://www. ihateclowns. comأنـا أكـره املهـرجني : يوجد موقـع بعنـوان

أنا أكره هـؤالء األشـخاص الـذين يرتـدون مالبـس املهـرجني : يقول صاحب هذا املوقع

لكنهم أشخاص سـيئني ألنهـم يخيفـون الصـغار  ،أنا ال أخاف من املهرجني ..ويقلدونهم

: جعلته يكـره املهـرجنيعرب صاحب املوقع عن األسباب التي  ....ويسببون التوتر للكبار

 ال – رسق أـحـد املـهـرجني وظيـفـة أيب – ألنـهـم مختلـفـون عـنـا –ـلـديهم أرـجـل كـبـرية 

مـشـاعر  .. يبتـسـمون ـطـوال الوـقـت ويكبـتـون مـشـاعرهم–يلتوـمـون بقواـعـد اـملـرور 

: )أفكـار عميقـة( يف كتابـه Jack Handy يقـول –السعادة ليست جيدة بالنسبة لهم 

أنا ال أعرف متى بـدأ هـذا لكـن أتـذكر مـا  ..ا إلخافة الناساملهرجني ليسوا للتسلية إمن

 .حدث معي يف الرسك حني قتل املهرج أيب



 
  

 

 

 
 

203  

 :القدرات املذهلة للدماغ البرشي

هناك بعض  ...ما هي املعلومات التي تعترب عامة أي يجب أن يعرفها أي شخص؟؟

واحـدة مـن هـذه األشياء التي يعرفها الجميع والقدرات املذهلة للدماغ البرشي هـي 

مع ذلك نجد أن معظم الناس ال يفهمـون األمـور األساسـية املتعلقـة بالـدماغ  ،األشياء

 .البرشي وال كيف يعمل

ّيتميز الدماغ باملرونة وهذا ال يعني أنه مصنوع من البالسـتيك لكـن لديـه قـدرة 

مـسـتمرة ـعـىل تغـيـري املـسـالك العـصـبية واملـشـابك والجـهـاز العـصـبي وذـلـك اـسـتجابة 

هذا يعني أن الدماغ الـبرشي ال يبقـى عـىل  ..ماذا يعني هذا؟؟ ...تجارب أو لألذياتلل

األشياء التي ال يعرفها بشـكل طبيعـي لديـه القـدرة (حالة واحدة أو يف مستوى معني 

ّويستطيع الشخص أن يغري دماغه ليحقق أشياء ال يستطيع أن يقـوم بهـا ) عىل تعلمها

 .لواقعًحتى يف أكرث األحالم بعدا عن ا

إىل كل الذين يعتقـدون أن الـدماغ مكـون مـن كـل األجـزاء : الالعقالنية ..الدليل

 !أنت هنا لتنصدم ...املختلفة املتعلقة بالقدرات املختلفة املوجودة يف األصل

ًميكنك أن تجري بحثا رسيعا يف اإلنرتنت باستخدام هذه العبارات  نساء بنصف (ً

 إىل حاالت ولد فيها بعض األشـخاص بنصـف لتتعرف) رجال بنصف دماغ(أو ) دماغ

هـذه .... أو عيـوب جينيـة infantile strokesدماغ وقـد يحـدث هـذا بسـبب سـكتة 

 ....الحقيقة ليست مؤملة بالنسبة إىل حقيقة وجود دمـاغ كامـل ال أهميـة لوجـوده؟

لكن ما حدث بعـد ذلـك ال يصـدق لكنـه يـدل عـىل القـدرات  ..فقط نصف الدماغ

 فام الذي حـدث؟ ...ميتلكها الدماغ وعىل كفاءته وقدرته عىل التكيفالعظيمة التي 



 
  

 

 

 
 

204 

أعاد الدماغ تعصيب نفسه بحيث يقوم الجزء املوجود مـن الـدماغ بوظـائف : الجواب

هـؤالء  ...الجزء املفقود وما ينتج عن هـذه العمليـة هـو دمـاغ كامـل يقـوم بوظائفـه

الجامعـات ليحصـلوا عـىل األشخاص الذين لديهم نصف دماغ يـذهبون إىل املـدارس و

ويف أحيـان كثـرية  ...املعرفة التي متكنهم من بناء حياتهم والحصول عىل وظائف جيدة

قد ال يعرف زمالءهم يف الجامعة أن لديهم نصف دمـاغ فقـط يقـوم بـنفس وظـائف 

 )...لـلـهسبحان ا!! (الدماغ الكامل

) ماغ يـعـالج نفـسـهاـلـد(يف كـتـاب  : super pensionerاملتقاـعـد العـظـيم  ...اـلـدليل

ًتعرفت عىل شخص أصبح طبيبا وهو يف الثانية والثامنني من عمره وتـدرب حتـى بلـغ 

إذا مل يعد هذا مسـتحيالً فاملسـتحيل  ...هل ستقول أن هذا مستحيل؟؟ ....تسعني سنة

ماذا فعل هذا الرجل حتـى حقـق  ،بالنسبة للشخص العاقل هو عدم تصديق الحقيقة

 ..أو فلنقـل حقـق مـا عجـز عنـه ماليـني الشـباب ...ملتـأخرة؟ما يريد يف هـذه السـن ا

مصممة ) من نوع ألعاب الكمبيوتر(كان هذا الشخص يقوم بتامرين دماغية : الجواب

للمحافظة عىل قدرات الدماغ أو إلعادة تكييفه لظـروف مشـابهة إىل النقطـة التـي مل 

مـع أنـك قـد ال  )... اليد أي الغرابة وخطbizarrelyماعدا السلوك (يفقد فيها أي قدرة 

ترغب بزيارة طبيب يف التسعني من عمره بدأ تدريبـه وهـو يف الثانيـة والثامنـني مـن 

ابحث بواسطة  ..هذا الرجل ليس الوحيد ...لكن أليس جميالً أن يحدث هذا؟ ....عمره

 .....محرك البحث عن متقاعدين عظامء وستجد الكثري منهم

مـن وجـود آالف القصـص التـي تتحـدث عـن مرونـة أنا واثق : االقرتاح ....الدليل

 ..وقد يجد الشخص مثل هذه األدلة يف البيئة املحيطة ...الدماغ
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أنا أفضل األشخاص املصـابني بـأمراض دماغيـة أو بحـاالت تجعلهـم : وجهة نظري

 ....مختلفني ولكنهم رغم ذلك حققوا ما عجز عنه األشخاص الطبيعيني

 أدمغتنا عبقرية يف الرياضيات

ـد Thomas Albrightحـسـب  ـن معـه ـة ـم ـز الرؤـي ـدير مرـك ـاSalk ـم  ، يف كاليفورنـي

يستخدم الناس التأمل يف األمـاكن البعيـدة إليقـاف تشـغيل أدمغـتهم بـاالعتامد عـىل 

ّ وهو خبري يف عمل الجهـاز الـبرصي أن تغـري Albright يقول ،حقيقة أنه ليس كام يبدو

يدة التي يتلقاها من البيئة ويتضـمن هـذا ّاملشهد يجعل الدماغ يقيم املعلومات الجد

 Sergei يقـول ،تقييم األشياء والحركة والخصائص الفراغية والزمانيـة للمشـهد الجديـد

Gepshtein وهو باحث شارك يف هذه الدراسة الجديدة أنـه حتـى يقـيم الـدماغ هـذه ّ

الخصائص عليه أن يستخدم عدد محدود مـن األعصـاب وهنـا يتسـاءل الشـخص عـن 

 مل ،ية التي تسمح للشخص باستخدام عدد محـدود مـن األعصـاب بطريقـة فعالـةاآلل

تطابق توقعات الباحثني النتائج التي حصلوا عليها يف دراساتهم السابقة لهذا تم دحض 

 ،الفرضية التي تقول أن التعرض للمشهد ملدة طويلة يـؤدي إىل معرفـة أدق التفاصـيل

أظهـرت هـذه النتـائج عـدم  ...ات أخـرىحصل العلامء عىل نتائج معاكسة مـن دراسـ

وجود ارتباط بني الوقت الذي يقضيه الشخص يف تفحص البيئة وكمية التفاصـيل التـي 

 أظهرت نتائج الدراسات أربع أنواع مختلفـة Albright حسب ،يدركها الدماغ ويتذكرها

ثري التعرض املطول للبيئة ليس له تأثري عىل بعـض النـاس لكـن لـه تـأ ...من التفاعالت

بعض الناس يـزداد إدراكهـم لتفاصـيل أخـرى وهـذا لـيس  ...مهم عىل أشخاص آخرين

 .موضوع الدراسة
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ما الذي يحدث عندما تنظر إىل مشـكلة :  أن هذا السؤال الجديدGepshteinيقول 

من منظور النظام؟؟ هو الذي أدى إىل بزوغ هـذه  resource allocationتخصيص املوارد 

غ لديه عدد محدود من األعصاب ألداء املهام املختلفـة ويسـتخدم ألن الدما ...الدراسة

أي (الدماغ عدد محدود من االعصاب لتقييم مشهد جديد كنتيجـة لتخصـيص املـوارد 

للمنبه وستفقد حساسيتك لألشياء األخرى التي قد تكـون مألوفـة أو ) الوسائل املتاحة

تطور قدراتك إلدراك يشء ما فإن إذا أردت أن : Albright يقول الربوفيسور ،غري مألوفة

 .قدرتك عىل تحسني نفسك يف مجاالت أخرى ستتالىش

 حسـب فريـق البحـث تشـبه ،ًأظهرت دراسة منشورة حديثا وجهة نظر حسـابية

ّالعمليات الحسابية التي التي تحدث يف الجهـاز الـبرصي بهـدف التكيـف مـع مشـهد 

 Dennis Gabor التـي وصـفها signal processing methodجديد طريقة معالجة اإلشـارة 

 ، بسبب اكتشافه يف مجـال معالجـة اإلشـارة1971الذي حصل عىل جائزة نوبل يف عام 

 والعلامء املعارصين يف الدراسة التـي أجروهـا أن محتـوى الـرتدد وموقـع Gaborوجد 

 من السهل أن يفهم اإلنسان ويقيس موقـع اإلشـارة ،interdependentاإلشارة متكامالن 

التحدي هو قياس الرتدد يف نفس الوقت ويحـدث هـذا ألن إدراك الـرتدد بشـكل لكن 

 ميكـن أن ،compromiseدقيق يحتاج لوقت طويل ويرتجم هـذا إىل تسـوية أو مزامنـة 

ًيتم قياس اإلشارة بشكل دقيق وميكن أيضا قيـاس املوقـع بشـكل دقيـق لكـن اإلدراك 

 Gabor Filter فلـرت Gaborخـرتع العـامل  ا1971 يف عـام ،الدقيق لكليهام ال ميكن إنجازه

 .يسمح بإجراء أفضل قياس لهاتني الخاصيتني
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 يف برص اإلنسـان يـتم ،Gabor يستخدم اإلنسان فلرت يشبه فلـرت Gepshteinحسب 

ترميز املنبه من قبل الخاليا العصبية التي تستجيب لسامت تدعى مجـاالت االسـتقبال 

receptive fieldsالخاليا العصـبية التـي لهـا مجـاالت اسـتقبال ،ختلفة التي لها أحجام م 

أكرب تكون أكرث حساسية لإلشارات التي لها تردد الفراغي املنخفض فهي تعمل كفلرت يف 

ها الفلرت مسؤول عـن املنبـه الـذي يسـتلمه وعـن  ...املراحل األوىل من املسار البرصي

ّ تغري املشهد يؤدي إىل تغري،املنبهات التي ال يستلمها  الفلرت ولهذا لن يسـتمر الكشـف ّ

ًعن املنبهات التي وردت سابقا وتم تحليلها حتى يتم الكشـف عـن منبهـات أخـرى مل 

 األربـاح – عندما تشـاهد التصـفية الكاملـة ستكتشـف كـل القطـع ،ُتكتشف من قبل

تحـدث هـذه : Albright وGepshtein أضـاف ، التي تضاف إىل منط متامسـك-والخسائر

هـذا  ...ّوبدون وعي عنـد تغـري املشـهد) يف حالة تركيز االنتباه(الوعي العملية بوجود 

 .instantaneous ّالتكيف هو ليس عملية لحظية

 رسالة من القلب ...احرتم نفسك

كمسبة عند وجود خـالف حـاد بـني طـرفني ومـن ) احرتم نفسك(تستخدم عبارة 

يـه رضبـة للخصـم أو وتقـال عبـارات كثـرية لتوج ...يقولها ال يفكر فيهـا بشـكل جيـد

 سـأرشح هـذه الكلمـة ،للتخلص من الغضب الذي ينمـو ويتضـخم يف عـروق اإلنسـان

ألنني أمتنى أن يعرف الناس املتعقلني حقيقـة أن كـل شـخص قـد يعـاين مـن ظـروف 

ّقاهرة ونادرة الوجود فيتعرض للوم والتقريع دون أن يعـرف أحـد أن مـا يرونـه لـيس 

ًتلفة أو أن يكون مختلفا ويعـاين أيضـا بسـبب أشـياءأو أن له تركيبة نفسية مخ) هو( ً 

ًأحيانا ال يستطيع اإلنسـان أن يـتخلص مـن أملـه  ..ال ميكن أن يعرفها سوى من يجربها

 الناتج عن عدم الـتفهم مهـام فعـل وحينهـا ال يوجـد أمامـه إال خيـار واحـد وهـو أن
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االحـرتام وهـي يحاول أن يتفهم األشخاص الذين ال يجدون من يتقبلهم ويـنرش صـفة 

 قـررت أن أنفـتح عـىل املجتمـع ،ُبذرة صغري قد تسقط عىل تربة الروح فتنبت املـودة

وأنرش معلومات مفيدة ألساهم يف الحرب ضد رفض شخصيات معينة بسـبب توجههـا 

 أوجه ، خلق هذه الحياة للجميع وليس لنمط معني من الناسلـلـهالنفيس ألنني أؤمن أن ا

حتـى لـو أخطـأت يف يـوم مـا ال تخجـل مـن النـاس فمـن : ا ييلرسالتي التي تنص عىل م

سيستخدم أخطاءك للنيل منك هو شـخص يكرهـك ويسـعى للوصـول إىل مصـلحته مـن 

خالل تدمريك ولو كان يحبك لنصحك بهدوء دون أن يذيع زالتك ويجعـل هفواتـك تبـدو 

ط بسبب سلوك  ال تخجل من نفسك وال تحقد عليها فق،لـلـهاخجل من ا ....كبرية بالتهكم

ال تقل كم أنا غبي أو مـا أغبـاين وال  ...ًمعني قمت به أو ألنك مل تكن لبقا يف أحد املواقف

زيادة الشهية (تفقد ثقتك بنفسك ألنك ال تستطيع أن تسيطر عىل نفسك بسبب الرشاهة 

ًأو ألنك غري قادر عىل خسارة بضع كيلوغرامات لتصـبح رشـيقا أو لتكـون صـورة ) للطعام

 حاول أن تكون رشيق وحسن املظهر ولكن عليك أوالً أن تتغلـب ،ألصل عن خيالكطبق ا

عىل شهيتك املفرطة بطرق سلمية وليس بالعنف والتعسف وترك تناول الطعـام لتعاقـب 

 كنت أعتقد أن اإلنسان يحصل عـىل الحـب والرعايـة ،ال تترصف بهذه الطريقة ....نفسك

نـه ميكـن لإلنسـان أن يـزود نفسـه بالحـب من اآلخرين فقط ولكن مل أكـن عـىل حـق أل

أنـا ال أقصـد أن تـربر أخطـاءك  ...والحنان واليشء الذي يسبق الحب هو االحرتام والصـرب

وتشجع نفسك عىل الكسل ولكن كل املشاكل تحل بالهدوء والتفكري املنطقي مع اكتساب 

 صاملعلوـمـات ـبـالقراءة ـعـن مواـضـيع لـهـا عالـقـة مـبـا يـحـدث ـلـك وـبـالتعرف ـعـىل قـصـ

ّ وماذا؟؟ ماذا سـأقول أيضـا؟؟ هـل سـأفتش عـن دليـل يسـوغ احـرتام ،األشخاص اآلخرين ً

 من منا مالك؟؟ اذهب ...اإلنسان لنفسه؟ جميعنا نأكل ونرشب ونحتاج لتنظيف أجسامنا
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وال يرتكـب أي  لـن تقابـل مالئكـة ....للشارع أو إىل أي دولة ستجد البرش يف كل مكان

جميعنا  ...ال أحد: اللنب؟؟ الجواب الذي يعرفه الجميع هوخطأ أو تفكريه نقي وصايف ك

 كل إنسان قـد يفقـد توازنـه يف وقـت معـني فريتكـب الحامقـات أو يقـول كـالم ،برش

ًسخيف أو يرصخ أو يشعر بالتعب أو يبدو ضعيفا وخائر القوى وهذا ال يجعـل بقيـة 

رتات محددة الناس أقوياء ومنزهني عن الضعف فلكل شخص نقاط ضعف كثرية وله ف

 .....يعاين فيها من األمل

وكيف ترى عاش الربيء من  ....إلهي قل يل من خال من خطيئة: يقول عمر الخيام

 الذنب

 التحمل أو ماذا؟؟

ًسألت نفيس سؤاالً بـديهيا وهـو أن النـاس يقولـون للشـخص تحمـل أو اصـرب أو 

ً؟ فأحيانا قد يعاين ًكلامت من هذا القبيل لكن هل الصرب الذي يتكلمون عنه جيد حقا

 .... يقول الناس للشخص اصـرب وال يكملـون،الشخص من اكتئاب سببه مرض يف الجسم

إنها كلمة يقولها الجميع ليك ال يسـتمعوا إليـك أو ألنهـم ال يعرفـون إىل أي حـد تتـأمل 

 ال يقولون لـك اصـرب ولكـن ،وبالتايل يعتقدون أنه أمر بسيط أو غري مهم عىل اإلطالق

 الناس ال يسمعون مـا يعجـبهم فحسـب بـل ،الحل ال تقف مكتوف اليدينابحث عن 

 عنـدما ال يسـتطيع الشـخص أن يتحمـل األمل الـذي يفـوق ،ًيقولون أيضا مـا يعجـبهم

احتامله لن يصرب لكنـه سـيتهرب وسـيخرتع ألـف وسـيلة لـيك ال يشـعر بنفسـه التـي 

 عليـك أن تنتبـه ،اكتظت باملعاناة ولكن من الـذي يسـتطيع أن يهـرب مـن شـعوره؟؟

ـاة ـك ا ....أن الكـلـامت منفـصـلة ـعـن املـعـاين يف ـهـذه الحـي ـدما يجعـل ــهوعـن ـرألــل   تـق

 :الكلمة فتغوص يف معناها الحقيقي وتستشعر جـامل معـاين الكلـامت الجذابـة مثـل
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 لكن الكلامت التي تقال ويتبادلها النـاس فـيام بيـنهم يشء مختلـف ، العطاء،اإلخالص

 عندما يقول لك أحدهم اصرب مـن املمكـن أن يكـون مـن ،هًمتاما عام يشعر الشخص ب

ًأولئك الذين مل يذوقوا األمل أو مل يفكروا يوما يف معنى الصرب وكيف تنطبق هذه الصفة 

 املفروض أن ال يقول الشخص كلمـة ال يعـرف معناهـا لكـن إذا كانـت ،عىل شخص ما

ه املعـاين عميقـة هـو املعاين الضئيلة يشء عادي حينها يكون الشخص الذي تكون لديـ

ً يقول لك شخص ال يعـرف شـيئا عـن الحيـاة اصـرب ويف هـذه الحالـة يكـون ،...املذنب

 ،هذا شأنك أو أنت تبالغ أو هذا األمر صـعب ولكـن ال مفـر منـه وال حـل لـه: املعنى

ًكن سلبيا وابـق كـام أنـت ألن هـذا هـو مصـريك : اصرب أو تحمل أو اهدأ أو ال مشكلة

 ،ّغري وال تستطيع أن تتزحزح من مكانك ولو مبقـدار ملليمـرت واحـداملحدد الذي لن يت

 ولكن البحث عن حل هـو جـزء مـن لـلـهيجب أن يصرب اإلنسان أي أن يرىض بقضاء ا

ُ، وجد يف التجارب العلمية عىل الحيوانـات مثـل الفـرئان أو القـرود أو ...فطرة اإلنسان

رج أو عن طريقة لحل املعضـلة غريها أن وضع الحيوان يف مأزق يجعله يفتش عن مخ

 أمرنا الرسول ،ُ ملاذا يطلب من اإلنسان العاقل أن يكون أقل من الحيوان؟،التي تواجهه

ً عىل اإلنسان أن يكون واعيا وينقذ نفسه قبـل فـوات ، عليه وسلم بالتداويلـلـهصىل ا

ه لكن عندما ينشأ الشـخص يف بيئـة مليئـة بالجهـل حينهـا سـيعيش عـىل أنـ ...اآلوان

فمـن كـرثة األمل سـيهرب وكلـام ابتعـد أكـرث سـيتأمل أكـرث ) نفسـه(لكنه لـيس ) نفسه(

ملاذا يدفع هذا الثمن البـاهظ؟؟  ....ًوسينىس أصل املشكلة أو سيظل تائها طوال حياته

 تتكرر معاناة الشخص عندما يرى ،ملاذا يعيش وهو ميت؟؟ ملاذا ال ميوت بشكل فعيل؟

 أريـد أن ،ص يعانون بطريقـة يظنـون أنهـا صـحيحةأشخاص جاهلني يتحكمون بأشخا

ًإذا كنـت مرصا عـىل  .....تنترش الهداية العقلية التي تقـود مـن يعـانون إىل بـر األمـان

 .....أريد هذا بالفعل: ثباتك ستقول
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 حياتنا وآمالنا

حياة كل إنسان هي عبارة عن مذكرة من املفرتض أن يكتب فيهـا قصـة واحـدة #

ً ويف الساعة التي يكون فيها أكرث تواضعا سيقارن بني مـا كتبـه ،لكنه يكتب قصة أخرى

 .JM. Barrie .....وبني ما فعله يف الواقع

 .sophocles )......الحب(كلمة واحدة تحررنا من جميع أثقالنا وآالمنا هي #

 .الحياة صعبة لكنها تصبح أصعب مع الغباء#

كـل يـوم  ... دقيقـة تلـو دقيقـةنحن نفقد حياتنا ....نحن ال نفقد حياتنا باملوت#

 .ّمن خالل آالف الطرق الغري مسؤولة التي تضيع الوقت ....ًيسحب يوما آخر

ًإنهـا تبـدو أكـرث تعقيـدا  ....لكنهـا فـخ للمنطقيـني) غري منطقيـة(الحياة ليست #

 ....دقتها واضحة لكن عدم دقتها غري واضحة ،ًوانتظاما مام هي عليه

 .workaholicح قابلته كان مغرم بالعمل الحقيقة هي أن كل شخص ناج#

 التأثري اإليجايب للمصافحة

 ....دراسة عصبية تظهر التأثري اإليجايب للمصافحة

 .. دراسـة ملعرفـة الــتأثري اإليجـايب للمصـافحةBeckmanأجرى باحثون من معهد 

ا استقبال شخص م........ هناك قول مأثور يتحدث عن الطاقة التي تتولد من املصافحة

يقـر الجميـع بـأن  ...سـيعطي انطبـاع رائـع) املصافحة كنوع من الرتحيب(باملصافحة 

 .املصافحة طريقة جيدة إلعطاء انطباع رائع ولتقوية أوارص الصداقة
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يؤمن العلامء بأن املصافحة أسلوب هام للتأكد مـن أن الشـخص الـذي تصـافحه 

ية تؤثر بشـكل إيجـايب مـام  املصافحة التي تسبق العالقات االجتامع،ليس لديه أسلحة

عند الشخص وبالتـايل سـتتطور avoidance behavior يؤدي إىل استبعاد السلوك التجنبي

 .العالقة

ركزت الدراسة  ،أجرى العلامء الدراسة عىل مثانية عرش شخص من اإلناث والذكور

ـاعالت  ـف التـف ـد األشــخاص يف مختـل ـارب عـن ـب والتـق ـىل اكتشــاف ســلوك التجـن ـع

تقنيـة التصـوير : للحصول عـىل النتـائج اسـتخدم العلـامء عـدة أسـاليب ...االجتامعية

 االسـتجابات –) fMRI )Functional Magnetic Resonance Imagingبالرنني املغنـاطييس 

يجـب عـىل املشـاركني يف  ...skin conductance tests اختبارات توصيل الجلد–السلوكية 

 non-verbalواصـل اجتامعـي ال شـفهي الدراسة أن يشاهدوا فيديوهات تحتوي عـىل ت

ًشخص يستقبل ضيفا يراه ألول مرة ثـم تتطـور العالقـة بيـنهام (بني الضيف واملضيف 

 ). لتصبح عالقة عمل

 الحـظ العلـامء ،وجد من خالل الدراسة أن املصافحة تساعد عىل تطور العالقـات

دراك تعـمــل مـنــاطق اإل ... ـخــالل املـصــافحةnucleus accumbensوـجــود نـشــاط يف 

األشـخاص الـذين  ...حني يقيس الشخص اهـتامم اآلخـرين social cognitionاالجتامعي 

يعانون من صعوبة التواصل مع اآلخرين مثل مرىض التوحد لديهم استجابات قليلة يف 

 .مناطق اإلدراك االجتامعي

الـطـرق املختلـفـة للمـصـافحة تعـطـي نـتـائج  ...هـنـاك أهمـيـة لطريـقـة املـصـافحة

 .مختلفة
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 :Reading the Eyesاءة العيون قر

تخربنا العيون الكثري  ،window to the soulيقول الناس أن العيون هي نافذة الروح 

 .من املعلومات عن الشخص فقط عرب النظر إليه

بؤبؤ العني جزء من لغة الجسم وله دور يف تحديد كمية الضوء التـي : بؤبؤ العني

 Eckhard Hess (1975) وجـد ،م بحجم البؤبؤ ال يستطيع الشخص أن يتحك،تدخل للعني

ميكن القول بأن توسع  ...ً حني يسمع الشخص كالما يهتم بهDilationأن الحدقة تتوسع 

جرب هـذا تكلـم عـن يشء يثـري اهـتامم  ،الحدقة هو مؤرش يدل عىل اهتامم الشخص

 . pupils contractّالطرف اآلخر ثم غري الحديث والحظ انقباض الحدقة 

ًالتواصل البرصي الفعال هام جدا يف كـل يـوم مـن : Eye Contactصل البرصي التوا

التواصل الـبرصي يف املجتمعـات الغربيـة بشـكل عـام أمـر مـألوف  ،حياتنا االجتامعية

) التحـديق يف الشـخص لفـرتة طويلـة(ولكن ليس باستمرار فالتواصل الـبرصي الثابـت 

 يـؤدي إىل شـعور الشـخص اآلخـر  أو تخويـف مـامintimidationيعرب عن ميل تهديـد 

ال ينصـح بالتواصـل الـبرصي  ،يحدث هذا حتى بني البرش والحيوانـات ...يعدم االرتياح

 New Zealandُنرش يف مجلـة : مثـال لتوضـيح هـذا الكـالم ...الفعال يف بعـض األحيـان

Medical  سبب مهم لتعرض األطفال لألذى بسبب اعتداء الكالب املنزلية األليفة عليهم

 over-poweringly regular eye contactهو التواصل الـبرصي عـايل الطاقـة مـع الكـالب و

 .وهذا يجعل الكالب تشعر بالتهديد وتهاجم األطفال كردة فعل دفاعية
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للرسـالة  over-awarenessو يعرب التواصل البرصي الفعال املسـتمر عـن فهـم كبـري 

اع يحاول الشـخص املخـادع تشـتيت يف حالة الخد ،التي يحاول الشخص اآلخر إيصالها

التواـصـل اـلـبرصي الفـعـال معـهـم حـتـى ال يظـهـر عـلـيهم أنـهـم يتحاـشـون ـهـذا الـنـوع 

 .وهذا دليل واضح عىل الكذب ..التواصل

ملاذا قد ال ترغب يف النظر إىل شخص ما؟ رمبا ألنك تشعر : تجنب التواصل البرصي

 ...ن تخدعهًباإلحراج بسبب عدم كونك صادقا معه أو ألنك تحاول أ

ميكن استخدام هذه  ..يحتاج التواصل البرصي الفعال إىل كمية مذهلة من الطاقة

 .الطاقة يف العمليات الحسابية

أو يف  ..ينتج البكاء عن العواطف العميقة مثل الحزن أو الفرحة الشـديدة: البكاء

 هناك بكاء مصطنع لخداع الشخص اآلخـر أو للحصـول عـىل التعـاطف ،حالة الفكاهة

 التـي تعـرب الـدموع التـي تخـرج مـن عـني crocodile tearsويدعى بـدموع التامسـيح 

 .التمساح عند اإلمساك بالفريسة

يغمـض اإلنسـان عينـه مـن فـرتة ألخـرى : Blinkingإغامض العني بشـكل متكـرر 

ّعواطفنا وشعورنا تجاه الشخص اآلخر قد تغري  ،لرتطيبها حتى ال تصاب العني بالجفاف

 مـرات يف الدقيقـة 10-6إغامض العني أكرث مـن . ض العني بشكل الإراديمن منط إغام

ولهـذا تسـتخدم هـذه التعـابري يف  )..مؤرش هـام(يدل عىل أن الشخص معجب باآلخر 

  sign of flirting .الغزل 

ًيف املجتمع الغريب يعترب الغمز نوعا وقحا من أنواع املغازلة : Winkingالغمز  قد  ،ً

 ... الحركات من مجتمع آلخرتختلف دالالت هذه
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االتجاه الذي ينظر إليه الشخص قد يخربنا عـن مشـاعر الشـخص أو : اتجاه النظر

النظـر باتجـاه  ، النظر باتجاه اليسـار اسـتغراق الشـخص يف تـذكر يشء مـا،عن تفكريه

إذا كان : مالحظة ...ًميكن تشتيت الشخص إذا كان مخادعا ...اليمني عىل أفكار إبداعية

 ..ُأعرس تعكس املعلوماتالشخص 

ما هي الطريقة االمثل لعمل  ،نستنتج مام سبق: ملخص ملا سبق وإرشادات هامة

إذا أردت أن تظهر اهتاممك بكالم شخص ما قم بعمل تواصـل  ..تواصل برصي فعيل؟؟

التحديق املسـتمر هـو .. تذكر أن عدم إغامض العني أو ،برصي فعال يف معظم األحيان

أظهرت األبحاث أن اهتامم الشخص بالحـديث يجعلـه ينظـر إىل  ،هأمر غري مرغوب في

النظر إىل الوجه ال يعني أن ينظـر الشـخص  ..من وقت املحادثة% 80وجه اآلخر أثناء 

ينظر الشخص إىل العينني ملدة دقيقتني أو ثالث دقائق ثم ينظـر إىل  ...إىل العينني فقط

 ) إىل الطاولة مثالً(ر الشخص إىل األسفل األنف أو إىل الشفتني ثم إىل العينني وقد ينظ

 .تجنب النظر إىل األعىل وإىل اليمن ألنه يدل عىل امللل واإلعراض والرفض: تحذير

لم يتم العثور عىل امل) ًلكن ليس دامئا(يدل الغمز عادة : تذكر هذه النقاط الهامة

 .ب دموع التامسيح حتى يثق بك الناس تجن،مازحة .عىل إدخاالت لجدول محتويات
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 تأثري التواضع

عندما تلتقي بشخص متواضع مع أن له مكانة علمية رفيعة يخفق قلبـك بشـدة 

 عندما شعرت بالسعادة بسـبب ،من الفرحة وال تجد الكلامت املناسبة لوصف بهجتك

ه التعرف عىل شخص متواضع مستعد للمساعدة أقسمت عىل أن أكون مثله يف تواضع

ـقـررت أن أجـعـل ـهـذا الـشـخص ـقـدوة يل يف النـشـاط وـحـب البـحـث  ...ونرشه للعـلـم

 يجب ،هذه رسالة ذات أهداف سامية ....ومساعدة الناس عىل تجنب املخاطر الصحية

 قد مير الشخص مبوقف ،أن نتعلم هذه الصفات من أشخاص يجسدونها بصدق وتفاين

عرض لتجاهل واضـح ممـزوج يجرحه بشدة كأن يلتقي بشخص ذو مكانة مرموقة ويت

واألسوء من هذا أن يتكـرر هـذا املشـهد يف ذهـن اإلنسـان لكـن رغـم  ....باالستخفاف

ًمرارة التجربة سيتعلم اإلنسان أن ال يكون لئيام وفظا ومتعاليا ً ماذا يسـتفيد اإلنسـان  ،ً

ّ قـد تتغـري األدوار وقـد يـزول املنصـب وترحـل ،من االستعالء وجرح شعور اآلخـرين؟

القلب النقي ال يفنى والروح الطيبـة تبقـى حـارضة بأفعالهـا  ....رة ويبهت الربيقالشه

  . فيهلـلـهوعطائها الذي يبارك ا

وسأنرش الثقافة الطبية بني األشخاص العـاديني حتـى ال يعيشـوا يف  ...لدي طموح

جحيم املرض وقد يتأثر شخص من األجيال القادمة مبا أفعلـه فيسـري يف نفـس الـدرب 

 .م اإلنجازات وتتزايد حتى ينعم الناس بالصحة والعافيةوتتضخ

 إيجاد الشخص املناسب

قد  ....كل إنسان يبحث يف أعامق نفسه عن شخص آخر سواء كان صديق أو زوج

يجد اإلنسان ضالته وقد ال يوفق يف مقابلة الشخص الـذي يرسـم لـه صـورة زاهيـة يف 
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ه سيشـعر بخيبـة أمـل ال ميكـن مخيلته إذا مل يجـد اإلنسـان الشـخص الـذي يحلـم بـ

 لدى كل شخص مقاييس خاصة تجعله يحكم عىل شخص معـني بأنـه مثـايل ،إخامدها

 هناك من يـتكلم عـن بعـض ،بالنسبة له وعىل شخص آخر بأنه ال ميكن أن يتفق معه

األشخاص بطريقة سيئة ملجرد أنه ال ميكن أن يتقبلهم أو ألنه ال تعجبه بعض أفكارهم 

هناك أمور كثـرية  ....كار ال تزعج أي شخص وال تحط من قد أي إنسانمع أن هذه األف

 عندما ال تتفق مع شخص ما ال تلومـه ألنـه مل ،باب االختيار فيها مفتوح عىل مرصاعيه

لـذا  ...يكن صورة طبق األصل عن الشخص الذي تخيلته فهذا نوع بغيض مـن األنانيـة

ًوا كام نريد فنحن أيضا قد ال نكـون كـام علينا أن ال نقسو عىل الناس ألنهم إن مل يكون

 من حق كل إنسان أن يحلـم بشـخص ،يريدون وأفضل حل لهذه املشكلة هو االحرتام

 ....آخر له مواصفات جميلة لكن يجب أن ال تكـون الصـورة الخياليـة جامـدة وصـلبة

يعتقـد بعـض األشـخاص أنهـم  ....ًيجب أن تقول ماذا سأقدم أنا أيضا لهـذا الشـخص؟

يعون أن يشـرتوا حريـة النـاس بـأموالهم أي املـال مقابـل الشـخص املطلـوب أو يستط

أجل ميكنهم حتى أن يشرتوا بعض النـاس  ...مقابل أن يترصف الشخص بطريقة معينة

 ،ًقطعـا ال: سأجيب عن هذا السؤال بكل ثقة ...بأموالهم ولكن هل سيكونوا سعداء؟؟؟

 الصفات التي يبحث عنها يف الرشيـك املفروض أن يفهم الشخص نفسه عرب التفكري يف

أو الصديق فيسأل نفسه هل أمتلك هذه الصـفات؟؟ حتـى ال ينـدفع بسـبب مشـاعر 

 إذا سعى الشخص لتبني الصفات التي يرغـب أن تكـون موجـودة يف شخصـية ،النقص

 هنـاك كتـاب ،الرشيك حينها سيستحق عن جدارة أن يقابل الشخص الـذي يحلـم بـه

وهذا الكالم صحيح ألن اإلنسان قـد  ).... واحد يكفي لتعيشأن يحبك شخص: (بعنوان

يكون له ألف صديق وقد يؤيد أفكاره عدد كبري من الناس لكن لن يشـعر بـه بصـدق 

 ...........إال شخص واحد فقط
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 )عن العالقات(طريقة جديدة للتفكري 

 أن لـلــه شـاءت حكمـة ا،سأقرتح طريقة جديدة للتفكـري فـيام يخـص العالقـات

 واخـتالف الشخصـية ال ،ون شخصيات الناس مختلفة باإلضافة إىل اختالف قـدراتهمتك

 ،يكون يف جانب واحد بل له عدة أوجـه وأشـكال كثـرية ومضـامني ال تعـد وال تـحىص

 كـل ،كل إنسان لديه حنـني لالهـتامم: توجد أمور مشرتكة رغم كل هذا االختالف منها

 صفة مشرتكة لكن لها تـدرجات أي أن هي ....شخص يحب أن يوضع يف مركز االهتامم

 ذكـرت ،يتفـاوت مـن شـخص آلخـر) كثافة هذه الصفة(مدى حنني الشخص لالهتامم 

هذه الصفة بالذات مع أنه توجد صفات كثرية عند النـاس تجعـل لكـل إنسـان طـابع 

أعتقد أن هذه الصفة تحدد ما إذا كانت الكثري من العالقـات ستسـتمر أو ال  .....ّمميز

 التوافق واالنجـذاب ال يعتمـدان عـىل وجـود تطـابق يف ، توافق بني شخصنيإذا حدث

ًأكرب عدد ممكن من الصفات أحيانا يكفي أن يكون هناك ميل واحد مشرتك له مكانـة 

رئيسية يف حياة كال الشخصني باإلضافة إىل وجود الـتفهم والتقبـل اللـذان يـذلالن كـل 

  االحتيـاج،امم والحـب والرعايـة كل شخص منـا يعـرف مـدى حاجتـه لالهـت،العقبات

الكبري لالهتامم ال يعني أن هذا الشـخص أنـاين أو يـرفض تقـديم أي يشء للنـاس مـن 

وهـذا  ....ال ميكننا أن نفكر بهذه الطريقة ألن كـل شـخص لـه دور يف الحيـاة ....حوله

 الشخص قد تكون له قدرة فريدة عىل العطاء بدون مقابل كـأن يكـون كـريم ويحـب

 أن يختـار صـديق أو) سـواء كـان ذكـر أو أنثـى( إذا أراد الشخص ، اآلخرينأن يساعد

 أن يتزوج عليه أن يختار شـخص يسـتطيع أن يقـدم لـه االهـتامم الـذي يحتاجـه دون

ـتجابة ـيس اـس ـا وـل ـتامم طوـع ـر االـه ـه الـشـخص اآلـخ ـدم ـل ـذا أي أن يـق ـب ـه  ًأن يطـل

  ال ميكـن أن تطلـب،متحدث مشاكل كثرية بني الناس بسبب مسـألة االهـتام ....لطلبه
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املبـادرة هـي أن يبـدي أحـد هـذين (االهتامم من أحد فاالهتامم يعتمد عىل املبـادرة 

 إذا اجتمع شخصـان يفتقـدان لالهـتامم ،)الشخصني اهتامم بالشخص اآلخر يف البداية

والعاطفة وغري مستعدان لتقديم أية مبـادرة فلـن تـدوم عالقـتهام أو ستسـتمر لفـرتة 

من جهة أخرى هناك أشخاص لديهم قدرة عظيمة عىل تقـديم االهـتامم ًقصرية جدا و

فإذا قابلوا أشخاص لديهم هذه القدرة قد ال يتفقوا معهم ألنـه ال تظهـر أهميـة هـذا 

أو (االهتامم إال بوجـود شـخص آخـر يفتقـر إىل هـذه القـدرة أو لديـه قـدرة ضـعيفة 

ً معقـد جـدا وال ميكـن أن  أعرف أن موضوع العالقـات،عىل تقديم االهتامم) متوسطة

نضع له قاعدة شاملة ال تحتوي عىل استثناءات ألن حكمنـا عـىل تـأثري صـفة أو نزعـة 

معينة قد يكون صحيح بغياب العوامل األخرى وقد تظهر عوامل جديدة مل نفكر فيها 

 ال أعـرف كـم -من قبل عند بعض األشـخاص وتقلـب جميـع املـوازين فنشـعر لفـرتة 

 لهـذا علينـا أن نفهـم ،ى وبأن كل اعتقاداتنا ذهبت أدراج الريـاح بأننا حمق-ستطول 

أنفـسـنا ونـعـرف احتياجاتـنـا وـقـدراتنا ـبـدالً ـمـن محاوـلـة تغـيـري أنفـسـنا بـشـكل ـجـزيئ 

 مـا أجمـل أن يكسـب اإلنسـان مـودة ،والتظاهر بأننا لسـنا نحـن حتـى يحبنـا النـاس

ّمتيـز ( يف اإلنسـان لـلــههناك صفات خلقهـا ا ...اآلخرين دون الحاجة لألقنعة والتملق ُ

ّال تتغري فإذا مل يكن الشخص يحب الحفالت الصاخبة واالزدحام أو ال مييـل ) الشخصية

ًللرسم أو ليشء ما فلن يستفيد كثريا إذا أهمل نقاط قوته ومل يركز إال عىل األشياء التي 

 ،حيـاةاليشء الذي ال مييـل إليـه الشـخص هـو لـيس كـل يشء يف ال ...ال يحبها بالفطرة

فالعبقري يف مجال ما قد يكون فاشل يف أشياء أخـرى ولكـن املهـم أن تخـدم معرفتـه 

 ميكن أن يحاول الشخص أن يحسن نفسه يف املجاالت التي ال يحبها إذا كانت ،البرشية

 .أساسية لنجاحه يف تحقيق هدفه
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 ملاذا فكرتك هي األصح؟ 

ة بني الناس وتصـبح متداولـة الفكرة التي تتضمن إحباط وطاقة سلبية تنترش برسع

خالل فرتة وجيزة وال تحتاج إلثباتات كثرية عكس األفكار اإليجابية التي يحتاج توطيـدها 

إىل إقناع وسوق األدلة والرباهني وذكر االمثلة وتذكري بتجارب األشخاص الذين نجحـوا يف 

األفكـار  مـا يجـري يف أوسـاط العامـة يجعـل اإلنسـان يظـن أن ،مجاالت كثرية ومتنوعة

السلبية صحيحة وليس فقط األفكار السلبية إمنا أفكـار اخـرى مثـل تلـك التـي تـزرع يف 

 هناك كلامت نسمعها يف كل مكان لهـا عالقـة ً،تربتها سلوكيات تبدو مألوفة ونراها دامئا

وهـذه الكلـامت ال تكـون  .... خطـأ– لـن تسـتطيع – البـد –يجب : مبواضيع عادية مثل

نعة بل يكون الـترصف الغـري مقنـع هـو أن تسـأل ملـاذا؟؟ فتثـري مصحوبة بتفسريات مق

 مع أن طلب التفسـري أمـر منطقـي وهـو نتيجـة لكـون اإلنسـان ،استغراب جميع الناس

مخلوق عقالين يفكر ويحلل ويعرب عن نفسه وعن املبادئ العليا يف الحياة مثـل العدالـة 

ال ميكن أن تفـرض فكـرة مـا عـىل  لذا ،واملساواة واستنكار الظلم والقهر ومساعدة الناس

بـل عـىل  ...أصدقائك أو عىل أي شخص دون أن يكون الهدف منها الخري والبناء والعطاء

ًويثبت أنها أفضل من غريها وعليه أيضـا أن ال يتمسـك  الشخص أن يرشح فكرته ويبينها

 .ًبفكرته مدفوعا بالرغبة بالتغلب عىل غريه أو للتقليل من شأن أشخاص آخرين

 ًمية أن تكون جاداأه

 ًال تعني الجدية أن يكـون الشـخص مكتئبـا ومكفهـر الـروح وعـابس الوجـه وذو

إنها معرفة املعنى الحقيقي لألشياء وتقدير قيمتها وعدم االستهانة بهـا  ...نظرة معتمة

 مثل االهتامم بالوقت وعدم تضييعه وعدم االسـتخفاف بقيمـة الحيـاة وهـذا يتطلـب
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ساس عىل أن ال ينىس الشخص وضوح الغاية وإخالص النيـة وجود هدف ميثل حجر األ

ّ هناك أمور يجب أن تؤخذ عىل محمل الجد أي أنه ال مجال فيها للهو ،ومبارشة العمل

 قد يقول بعض األشخاص املهملني أنك تبالغ وأن الحياة ال تسري بهـذه ،والعبث واملزاح

سـري يف طريـق الغفلـة والغبـاء هـل تسـري عـرب ال ...إذن كيف تسري الحياة؟ ...الطريقة

 هناك أمور وأحوال تعـرف فيهـا أنـك يجـب أن تركـز عـىل هـدفك وتقـوم ،واللعب؟؟

عنـدما يفشـل  ....بواجباتك عىل أكمل وجه وإال لن تفلح أو سـتجني الـحرسة والنـدم

اإلنسان عادة يف دراسته وعمله ويف تحقيق طموحاته يتحمل السقوط والهوان ويرتكـه 

ا عنـدما يـنجح يسـتطيع أن يقـدم خـدمات جليلـة ألشـخاص كثـريين معظم الناس أم

هناك قاعدة يعرفها الناجحون وهي أن الخـري  ....ويتقاسم بهجته ورسوره مع اآلخرين

 ال يجوز أن تـدرس وتبـذل جهـدك فقـط لـيك تضـمن ، فيهلـلـهيجب أن يعم ليبارك ا

لرائعـة التـي تجعـل  هـذه القـيم ا، أراد أن تسـاعد النـاسلـلــهمستقبلك وتـنىس أن ا

الشخص يحمل أمانة الخالق يف األرض ال يعرفها من يريدك أن تتسىل وال تفكـر أي أن 

 لكن الشـخص الـذيك ،ًتكون فارغ كام أنه ال يعلم شيئا عن مدى عمق املعاين يف عقلك

ليس من ميلك القدرات الذهنية ويتفوق عىل أقرانه يف الدراسة بل هو الشخص الـذي 

بادئه التي يؤمن بواسطة اليقني أنها صحيحة وال يأتيها الباطل مـن بـني ال يتخىل عن م

إنـه  ....ًطبعا بوجود نيـة نقيـة كـام قلـت ...لـلـهيديها وال من خلفها ألنها تقرب من ا

ً إذا كنت متشككا وميكن أن تنحـرف عـن غاياتـك ،إنسان يتحىل بقوة العزمية والثبات

 يشء تـدعي أنـك(ريـد أن أحصـل عـىل يشء مـا املثىل أو عن املثـل العليـا فـال تقـل أ

  لـدي طمـوح-أحلـم بتحقيـق هـذه أمنيـة : وال تعلن هذه العبارات عىل املـأل) تحبه

ـد ـدى،فرـي ـك ال يتـع ـك كـسـول وأن كالـم ـب إذا أدرـكـت أـن ـول األكاذـي ـن ـق ـف ـع   توـق

  عندما يرى الناس نتيجة العمل والجديـة يصـدقون مـا قلتـه عـىل الفـور،ّحدود اللغو
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ًل ذلك قد يصفونك بأنك معقد نفسيا رغم أن كـل شـخص يسـتطيع أن ميـرح ولكن قب

 يعتقد الشخص املسـتهرت أن لديـه حسـاب ،إنه أسهل يشء عىل اإلطالق ...ويهدر وقته

مفتوح يف بنك الحياة وأن كل الفرص ستبقى متاحة له فهو يفعل ما يشاء يف أي مكان 

هذه األفكار بشكل مبارش لكنـه يـترصف قد ال يفكر اإلنسان ب ...أو زمان ألنه لن ميوت

 ....بشكل ينم عن أنه متمسك بها

 عواقب الرتكيز عىل األمور التافهة

عندما ينشغل اإلنسان عن أهم األشياء يف حياته بحجة امللـل أو االكتئـاب أو أنـه 

ًليس لديه وقت أو يشعر بالعجز ال يفعل شيئا حيال هذا سيندم نـدما عظـيام وأسـوء  ً

الذي ال ينفعك أي الحرسة واألمل بعد فوات األوان عندما ال تسـتطيع تـدارك الندم هو 

الرتكيز عىل األشياء املفيدة يساعد اإلنسان عـىل  .....ما مىض أو إصالح أخطائه وإهامله

عىل ذكائه وقدراته الكامنة اإلعجازيـة التـي يـدعي أنهـا  ...التعرف عىل ذاته الحقيقية

 جهد كبري قبل أن يصل للعظمـة أو النجـاح ويعتقـد أن غري موجودة أو أنه عليه بذل

 أعطاه القدرات التي متكنه من تحقيق لـلـهوال يعرف أن ا ...... حرمه من النجاحلـلـها

يحـدث  ....ً قد ندعي أننا معدمون فكريـا،النجاح لكن اإلرادة هي من سيجعله يتحرك

إنـه  ...جهـالً يف العلـومبـل ليتـه كـان  ....هذا فقط بسبب الجهل ليس الجهل العلمي

إنـه الجـنب الـذي يجعلنـا  ......الجهل الذي يطمس اإلرادة ويشل الحركة ويهلك الروح

نخاف من كل جديد حتى لو كان هذا اليشء الجديـد هـو النجـاح والتقـدم وتحقيـق 

 ،الخـوف مـن عـدم الحصـول عـىل كـل يشء وبالتـايل الـتخيل عـن كـل يشء ...األحالم

حتى لو كنا نخاف عىل أنفسـنا مـن املـوت إذا أصـبحنا  ....جحيمفليذهب اليأس إىل ال

ماذا استفدنا من هذه الحامية التي نغلف بها أدمغتنا  ...أفضل املوت أرشف من الغباء
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عـدم  ...لـلـههذا السلوك هو دمار شامل وتجاهل كامل لعطاء ا ...ودوافعنا اإلبداعية؟

الوا ألحـدنا سـتموت بعـد شـهر أو لـو  لـو قـ،تغيري هذا السلوك هو مبثابة جرمية قتل

ّسـيتغري بنسـبة  ..بالطبع ال: حكموا عىل شخص ما باملوت هل سيبقى هكذا؟؟ الجواب

مئة باملئة وسيتظهر ذاته األصلية التي مل يبحث عنها من قبل أو باألحرى مل يسمح لها 

 نتخىل عن  ليتنا،بالظهور أو قمع خروجها إىل بيئة املعرفة لتستنشق هواء العلم النقي

 .......دون أن نحن للخوف والفشل ...جبننا ونرتكه دون أن ننظر للخلف

 تحرر من املوت الحقيقي

تكلمـت عـن  ،املوت كلمة يعرفها من شعر بالفراغ وبعدم وجـود أهميـة لحياتـه

أي عندما يـترصف اإلنسـان بطريقـة مملـة بسـبب اتباعـه ) الحياة الالواعية(موضوع 

يف الحيـاة الالواعيـة يتجـرد اإلنسـان مـن عقلـه وذكائـه  ،ية لهـاعادات مستمرة ال نها

فاآلالت كالحاسوب ميكن تحـديثها  ،وطاقته املتفجرة ويصبح أسوء من اآللة أو الربوت

وإضافة برامج وتطبيقـات جديـدة إليهـا وبـدون ذلـك تفقـد قيمتهـا ألنـه مهـام كـان 

وقـت الـذي يجعـل األشـياء ًاالخرتاع عظيام ال بد أن يتعـود عليـه النـاس مـع مـرور ال

املوجودة باستمرار عادية لهذا ال تتوقـف الرشكـات عـن تطـوير منتجاتهـا ألنهـا إن مل 

تفعل ذلك ستفقد أهميتها وستتحول منتجاتها إىل بضاعة كاسدة ولـن تلفـت االنتبـاه 

أما اإلنسـان املكـرم بالعقـل القـادر عـىل تحويـل الجحـيم إىل جنـة  ،إليها بشكل دائم

نجع الوسائل إلثراء حياته فال عـذر لـه إن وقـف مكتـوف اليـدين وهـذا هـو وابتكار أ

كيـف سـنتحرر  ،املوت الحقيقي الذي يجب أن نخاف منه ونحسب مل مليون حسـاب

ًمن األمل الذي يتولد من الفراغ وقلة األهمية واالكتئاب الذي غدا مرضا شـائعا يصـيب  ً

 ،لهو مسألة حياة أو مـوت كـام يقـالما أتكلم عنه أمر خطري للغاية ب ،!!حتى األطفال
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قد ال تشعر بهـذا اآلن ولكنـك قـد تجـد نفسـك فجـأة يف محـيط مـن الفـراغ وترصخ 

ألن هذا الواقع الذي قدر لك يؤملك وقـد  ،وتستنجد ولكن ال من سميع وال من مجيب

وما تشـعر  ،يقودك إىل خيبة األمل أو إىل اليأس أو حتى متني املوت والتفكري باالنتحار

فقـد يكـون الشـعور  ،ه عظيم وال ميكن إدراك عظمتـه باالستسـالم أو بتـدمري الـذاتب

 .مفتاح الحل

ًألنه أمر شائع ويحدث لنـا جميعـا ومـن واجبنـا أن نسـاهم يف  ،ملاذا أتكلم عن هذا؟؟

 هناك خطوات بسيطة تحررنا من هذا املوت فام هي؟؟ ً،والحل بسيط جدا ،الحل

و غري صالحة للتطبيق ولكن الحـل األعظـم هـو أن ستبدو الحلول خيالية أ: تذكر

عىل األقل إذا مل تتحرك أنت فمن سـيتحرك؟ وإذا أصـبت بـاألذى مـن سـيعاين  ،تتحرك

 مثلك؟؟

 :إليكم هذه الخطوات البسيطة

 ...هـذا ال يحـدث(كون أفكارك املستقلة بغض النظر عن األفكار الشـائعة  .1

قالوا هذا الكالم وانظـر أيـن هناك الكثري من الناس الذين  ...هذا مستحيل

ـار  ،)يـجـب أن يـعـيش اإلنـسـان بـهـذه الطريـقـة ...ـهـم اآلن تـكـوين األفـك

يجب عـىل اإلنسـان أن  ،املستقلة يحتاج إىل أمرين هام املعرفة واملسئولية

وكلمـة  ،ًيكون مثقفا وذو فكر مرن حتى يتمكن من تقبل األفكار العلميـة

 وبهذا ستكون قـد خطـوت أهـم عقل أو معرفة ال تعني التعب أو الهالك

خطوة للتغلب عىل األفكـار السـلبية املسـبقة الكفيلـة بإبقـاء اإلنسـان يف 

 .الحضيض مدى الحياة
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ملاذا؟ ألنك إذا تعلمـت وعرفـت أشـياء أكـرب مـن  ،حاول أن تكسب املعرفة بحب

خيالك ستتسع آفاقك وستدخل إىل مناطق داخليـة مل ترهـا مـن قبـل بالتـايل سـتكون 

خر له وجهات نظر مختلفة ومبنية عىل أسـس عقالنيـة واألهـم سـتكون أكـرث ًشخصا آ

سعادة وسيحبك اآلخرون ألنك إذا تحاورت مع شخص ما ستجد العديد مـن املواضـيع 

قـل هـل يسـتوي :( سـبحانه وتعـاىل قـاللـلـهلتتكلم فيها وبالطبع جميعنا يعرف أن ا

الطمـوح ال يشـعر بامللـل ألنـه اإلنسـان املثقـف و ،)الذين يعلمون والذين ال يعلمـون

ًمـشـغول دامـئـا وال يـجـد وقـتـا للتفـكـري يف اـملـايض أو يف األـحـزان وخيـبـات األـمـل أو يف  ً

الشخص الـذي يتحمـل  ،ًتحمل املسؤلية هام جدا ملاذا؟؟ ،العقبات التي تعرتض طريقه

املسؤولية يفكر قبل أن يفعل أي يشء ألنه إذا أخطأ يف حياته أو تقاعس سيعرف عـىل 

ال أحد  ،الفور بأنه السبب ولن يتهم غريه بالتقصري وكذلك لن يلقي اللوم عىل الظروف

ًيف العامل يختار أصله أو أمه أو أبيه مثل هذه األمور مقدرة مسبقا ولكن ال أحد يدخل 

 .ًإىل عقل اإلنسان ويجربه عىل الذهاب إىل امللهى بدالً من الجامعة رغام عن إرادته

 ،من األعامل التي تحبها كالكتابة أو القـراءة أو الرسـم) للتنفيذ(ضع قامئة  .2

ًال يـهـم ـمـا ـهـو ـهـذا اليشء املـهـم أن يـكـون ـشـيئا مفـيـدا وتحـبـه وتـشـعر  ً

حاول أن متلـئ جميـع أوقاتـك مبـا هـو مفيـد  ....بالسعادة عندما تقوم به

 .وحينها لن تشعر باالكتئاب أو بالرغبة باملوت

 .اإلسالم هو العلم

علم أو باألصـح هـو أسـاس العلـم ألن الحيـاة يجـب أن تقـوم عـىل اإلسالم هو ال

حقيقة عظمى متثل أصل كـل يشء وهـذا أمـر مهـم لتكـوين كيـان ذايت سـليم وقـوي 
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لكن ال ميكن فصل اإلسالم عن العلم فكـام يكـون  ...وبالتايل الوقاية من التشتت والتيه

ص عـىل حـق عنـدما يقـول ًاإلسالم دينا مبني عىل العلم كذلك ال ميكن أن يكون الشخ

ًسأقول شيئا هاما  ....... ولن تقوم أي حضارة إال بالعلم،إسالم دون علم ومعرفة وتنوير ً

وهـو أن الـعـرب يف الجاهليـة ـكـانوا األفضـل يف الفـصـاحة ولكـن أـيـن وعـيهم؟؟ وأـيـن 

حتى جاء اإلسالم باملعرفة ورفع مكانـة  ....قبل اإلسالم) معظمهم(رقيهم؟؟ كانوا جهلة 

التـطـور  ........عـلـم بالكلـمـة األوىل اـقـرأ أي أن ـهـذه الكلـمـة دـعـوة رصيـحـة لـلـتعلمال

العلمي املرتافق مع التطور األديب واإلبداعي هو الذي يصنع الحضارة والرقـي والـدليل 

ما حدث يف عصور النهضة اإلسالمية حيث انـترشت الرتجمـة ورافقهـا انتشـار البحـث 

اإلنسـان بـدماغ لـه تركيـب يسـاعد عـىل الـتعلم يف  خلق لـلـهوا ...العلمي والفلسفي

ُلكن الجهل الـذي ال يـقىض عليـه  ....املجاالت العلمية واالدبية ويحفز اإلبداع والخيال

وبالتفكري ألن قلة التفكري حسب ما ورد يف األبحـاث ) تحكم إيجايب بالعقل(إال بالعلم 

وهـذا سـيقيض عـىل اإلبـداع العلمية املوثوقة تؤدي إىل ضمور العقل وبالدته وتحجره 

يف (لهذا تستنكر املجتمعات املتخلفة اإلبداع بأنواعه ألن اإلبـداع ينـترش بعـد الـتعلم 

ومبـدعني ) مل يحصـلوا عـىل شـهادات (هناك أشخاص غري متعلمـني  )...معظم األحيان

لكنهم مثقفني ولديهم إطالع ومرونة فكرية وأحاسيس مرهفة وهذا يبعد عنهم صـفة 

تخلف إلميانهم الداخيل وطموحهم العظيم وهذا يتطلب دافـع داخـيل ذايت الجهل وال

 .ًعمالق لذلك غالبا ما تكون هذه الحاالت نادرة

حتى يف عصور النهضـة األوروبيـة ترافقـت االكتشـافات العلميـة مـع اإلبـداعات 

 ........ويزداد اإلبداع مع انتشار التعلم ...الفنية بسبب ترابطهام الوثيق
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من  ....ة املتخلفة التي ترفض التعلم فال أمل لها ال يف اإلبداع وال يف التعلمأما األم

ـمـا ـهـو إال ) ُـكـام أعرـفـه(ًعـلـام أن اإلـبـداع  ...ـيـرفض العـلـم كـيـف ـسـيتقبل اإلـبـداع؟؟

 الشـخص ،مفيدة باستغالل األشياء املوجـودة يف البيئـة) أشياء وأفكار(استحداث أمور 

طع مسافات طويلة يف البحث والتعلم يتكـون لديـه عندما يرتفع مستواه العلمي ويق

 .........تفكري نقدي وميكن أن يؤسس مجاالت علمية جديدة

اقـرأ وربـك * اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق : ( تعاىللـلـهقال ا

 )علم اإلنسان ما مل يعلم* األكرم الذي علم بالقلم 

ه وخاصة أنه قد ميوت يف أي لحظـة كل إنسان يحب أن يضع فكرة أساسية لحيات

لهـذا قـررت إرسـاء دعـائم حبـي للعلـم ورحلـة  ،وأن حياتنا يجب أن ال تكـون تافهـة

 وبالتـايل لـلـهاإلميان بوحدانية ا: الفكرة األساسية لحيايت ...الوصول إىل املعرفة الواسعة

 ...لـلـهحب العلم ألنه يقود إىل ا) نتائج رئيسية(

ًة العربية متخلفة وهذا ليس مهام بالنسبة ألي شخص يحب جميعنا نقول أن األم

لكـن إذا أردت أن تـتعلم يكفيـك  ...ال ... ال أقصد أننا لن نحاول النهوض بأمتنـا،العلم

 لـلــهملـا خلـق ا( يحـب العقـل لـلــها .... لك وأحبه هـو العقـللـلـهأمر واحد خلقه ا

قال وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا  ف- ثم قال له أقبل فأقبل-العقل قال له أدبر فأدبر

وبالتايل هناك أمور  ).... إياك آمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب-أحسن منك

كثرية قد يلتبس أمرها علينا ولكن مام ال شك فيه أن أعز مخلوق هو العقل وإن عرفنا 

 .... أكرثلـلـههذا سنحب ا

 السـعادة الناتجـة عـن الحظتم من خالل حياتكم وما مر عليكم مـن تجـارب أن

 الشهوات تسـاوي امللـل والعـذاب ولكـن هنـاك وسـط كـل هـذا العـذاب يشء واحـد
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ومن هنا نجد أن أول كلمة يف القـرآن هـي اقـرأ  ....لـلـهيعزيك هو العقل وفيه تجد ا

ثـم أعـاد  ...أي دعوة إىل التعلم ومل يقل صل أو اسجد أو تزوج أو صم أو أي يشء آخر

 بالعقـل عـن لـلــهوربك األكرم الذي علم بالقلم ومن هنـا يـذكرنا ااقرأ : نفس الكلمة

أعرف أننا لسنا مجرد عقـل  ......ًطريق التعليم ألنه ال يوجد قطعا أي تعلم بدون عقل

 ...ًطبعا العقل ....ًطبعا العقل ...ما هو محور حياتنا؟؟؟؟ .......ولكن ما أهم يشء فينا؟

أحبـوا  ...ذكروا أن لـديكم عقـل للـتعلمتـ: نصيحة قد تنقذ العـرب مـن التخلـف

 ....العلم

:  وبعـد املـوت،أتعلم من املايض ومن اآلن وحتى املوت : هديف األسايس يف الحياة

 لكـن ال أحـد يعـرف كيـف ،.......أمتنى أن أتذكر حيايت الدنيوية وأفتخر بحبـي للعلـم

نسـان عـن تخيـل ستكون األمور بالضبط بعد املوت فحتى يف الحياة الدنيوية يعجز اإل

ستظهر حقـائق كثـرية مل يعرفهـا اإلنسـان يف الحيـاة (شعوره وال يعرف هيئة األحداث 

  ...،)فكشفنا عنك غطاءك فبرصك اليوم حديد:  تعاىللـلـه يقول ا،بعد املوت

يف العلـم تكمـن  ..ملاذا أحب العلامء العلـم وأقبلـوا عليـه رغـم كـل املصـاعب؟؟

و لكننا نختلـف بحبنـا للعلـم فهنـاك أشـخاص يلغـون ( سعادة ال مثيل لها وألننا برش

نحن نختلف عن كل الكائنات بوجود العقل والفكـر وحـب االكتشـاف الـذي ) عقلهم

 .....يكون يف أعىل مستوياته باملقارنة مع بقية املخلوقات

 .أمتنى أن أكون من دعاة النهضة ......هذا هو شعوري الحقيقي وتفكريي
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 ادقةرؤية رصيحة وسخرية ص

هي النظرة : الجواب ...؟ وهل هذا أمر ممكن؟؟)رؤية رصيحة(ما املقصود مبصطلح 

الواقعية التي متكن اإلنسان من رؤية األمور عىل حقيقتها وبالتايل التعـرف عـىل العيـوب 

 الحظت أننـا نلـبس نظـارة تحجـب الرؤيـة لكـن ،واألخطاء يف نفس اإلنسان ويف اآلخرين

و نجلس لنفكر بصدق نرى بوضوح انتشار األنانية والتملـق يف عندما منر بظروف خاصة أ

تلتقـي بشـخص طيـب وكـريم وذو : ً من املواقف التي تتكـرر كثـريا،العالقات االجتامعية

أخالق رفيعة لكن ليس لديه إال القليل مـن األصـدقاء وتلتقـي بشـخص مغـرور ومتعـايل 

رضاه مع أنه يسـتغل النـاس ويجتمع حوله مئات الناس ويحاول الجميع أن يحصلوا عىل 

 قد يكون الشخص أحمق وغبي لكن حتـى الحيوانـات تعـرف مـن ،للحصول عىل ما يريد

إذا اتسم اإلنسان بصفة تكون أساس شخصيته فلن تخفى هذه الصفة  ...يحبها ويعتني بها

وإن خالها تخفـى * ومهام تكن عند امرء من خليقة: يقول زهري بن أيب سلمى(عىل الناس 

 ... قابلت صديقة رائعة تستحق أن تكون صديقة مقربة بل أعز صديقة،)ناس تعلمعىل ال

: مثـل) كل إنسـان لديـه عيـوب(صفات تغطي عيوبها  ...لديها صفات ال يقدرها اآلخرون

 ، األخالق الفاضلة- الكرم والعطاء بال مقابل - التسامح -عدم التدقيق عىل هفوات الناس 

 الحقيقـي مجـرد وهـم فـال يتجـرؤون عـىل ملـس الحقيقـةرمبا يعتقد الناس أن الصـديق 

ًإذا تضمنت صديقا صدوقا أو ألنهم ال يحبون الصفات الجيـدة أو ألنهـم لـن يتفقـوا مـع  ً

 عنـدما يعـيش اإلنسـان حيـاة رتيبـة وثابتـة ال يـرى األمـور ،شخص مثايل وهم دون ذلك

 ه لكـن عنـدما يتعلـقبوضوح أو ال يراها من األصل ألنها قد ال تقع ضـمن دائـرة اهتاممـ

  اإلنسـان،....األمر مبصالحه حينها لن يسكت ولـن يسـيطر عـىل رغبتـه بفعـل يشء مـؤثر
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 هـل يوجـد مـا يسـمى ، الناضج ال يرىض بالغباء والتغـايض عـن الحقيقـة أو تجاهلهـا

ميكن مشاهدة هذه الصفة يف الواقع مع أنها نادرة بسبب تعلـيم  ...بالرؤية الرصيحة؟

 لكل إنسان رؤية خاصة تجعله ،إلرادي والتعامي عن الحقائق الساطعةحجب الرؤية ا

 بعض األشـخاص ،.....يحب أشياء معينة مثل ألوان معينة وأطعمة معينة وكتب معينة

حفلة تنكريـة : املجتمع : إليك هذه األمثلة ...يكتبون تعريفات لألشياء حسب رؤيتهم

 ً،الرجـل الـذي اخـرتع كلمـة غـدا:  املديون ،يخفي فيها كل امرئ شخصيته تحت قناع

 ،نظام ميكن تحقيقه لو أن املنادين به طـالبوا املسـاواة بـالفقراء ال باألغنيـاء: املساواة 

إذا كـان يف يـد الضـعيف :  الحـق ،غطاء رقيق يغطي جهل حاملـه: الشهادة املدرسية 

ات  هذه بعض األمثلة عىل صياغة تعريف ألشـياء معروفـة أو لصـف،أصبح حجة باطلة

هل تحب أن تكتب قامئة وصف أو تفسري خاص لألشياء؟؟؟ جرب هـذا  ....أو ملناسبات

 .سيزيد هذا جرأتك يف التعبري عن رأيك ...وستبدع

 الكتابة والشعور بالراحة 

 )ًتتطاير كل ذرات الوجود يف تهيؤايت وتكون كتبا ومجلدات(

ح عراقـيـل عـقـيل و ـمـا أـكـرث الرغـبـات الغريـبـة الـتـي تجـتـا(أـشـعر برغـبـة غريـبـة 

بيـدي اليمنـى وبيـدي  ....أريد أكتب بكـل الطـرق ...للكتابة بكل جوارحي) وتسقطها

 ....كيل للكتابة ...بأنفايس وبدمايئ ...بروحي وبقلبي ...بسمعي وببرصي ...ًاليرسى أيضا

وحـدها  ....ولو كان بيدي لحصلت عىل أرواح إضافية ألضمها إىل روحي إلحياء الكتابة

 ...وهي فقط تحتويني ....اندينّاللغة تس
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ًأردت بصدق أن أعرف أهمية الكتابـة ألننـي عانيـت كثـريا عنـدما كنـت صـغرية 

عنـدما كـان (وبالذات قبل دخول املدرسة بسبب الحروف واألرقام والكلامت واإلمـالء 

 ).....عمري خمس سنوات

ذلـك يف  ،)عنـدما كنـت يف الروضـة(حتى أنني غششت يف أحد امتحانات اإلمالء 

ًاحفظوا هذا النص وستكتبوه غدا ولكن عليكم أن تكتبوه بعد : اليوم قالت لنا املعلمة

حينها خطرت ببايل فكرة جهنمية وعزمـت  ،أن أقرأه عليكم لذا يجب أن تتقنوا اإلمالء

ّكانت عالمـايت متدنيـة دامئـا لـذلك قـررت أن : السبب ...عىل تنفيذها مهام كان الثمن ً

ويف  .... البيت نقلـت الـنص بـالحرف الواحـد عـىل دفـرت اإلمـالءعندما عدت إىل ،أغش

ثم انتهى الوقت املخصص للكتابة  ،تظاهرت بأنني أكتب) يوم االمتحان(اليوم املوعود 

ّصححت املعلمـة  ،....ّتأكدوا من كتابتكم وبعد قليل سأصحح ما كتبتم: فقالت املعلمة

 ....ًمل أشعر بتأنيب الضمري نهائياشعرت بالسعادة و .....دفرتى وأخذت عالمة كاملة

هـل ) شـعوري عنـدما كنـت صـغرية(بعد تذكر هذه الحادثـة أردت أن أشـعر ب

لقـد كنـت صـغرية ومل أعـرف  ....كانت الكتابة صعبة؟؟ ملاذا مل أكن مهتمـة بالكتابـة؟

ّأهمية اللغة ومع ذلك مازال ضمريي يعذبني يتكلم اإلنسـان مـع  ،ّاللغة هي اإلنسان ،ّ

يعرب اإلنسان عـن آالمـه وعـن بهجتـه  ....ّيهيم يف أفكاره يف فضاء اللغة الرحبنفسه و

 ...ّباستخدام اللغة

يف أول محاولـة  ....لهذه األسباب وغريها قررت أن أستخدم كلتـا يـدي يف الكتابـة

ّقاسيت األمرين وبعدها بدأت األمور بالتحسن ولكن بشكل بطـيء أنـا اآلن أسـتطيع  ،ّ

 ..ى يف الكتابة ولكن ليس بالسهولة التي أكتب فيها باليد اليمنىاستخدام يدي اليرس
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أنـا اعتـرب أن  ...ّهو شعور يسء يضم كل املشاعر القاتلة يف الوجود) عدم الكتابة(

أمتنى أن أصاب بإدمـان حـاد يـربط قـدري بـالقراءة والكتابـة  ....أنانية) عدم الكتابة(

 ويف الجنة .....ملدى الحياة وحتى بعد املوت

 ).ترك الكتابة(م اجعلني عاجزة عن لـلـها

 )يف الحياة(عقاب اإلنسان الصادق 

أوالً سأبدأ املوضوع بذكر الصدق وهي الصفة الصحيحة التي تتوافق مع فطـرة 

اإلنسان ومع الرتكيب السليم لكن ما أقصده يف هذه املقالة هو الرؤية املنطقية التي 

 سأناقش ،قيقة األشياء ودوافع الناس بجرأةتظهر لإلنسان املثقف الذي يتكلم عن ح

مسألة رؤية حقيقة األشياء التي تجعل اإلنسان يشعر بأهمية املنطق واتباع األشـياء 

الصحيحة حتى وإن كانت غري منترشة كـام سـأناقش تـداعيات هـذا املوقـف الـذي 

فـة يشعر اإلنسان فيه بالظلم وبأنه ال يستطيع أن يسري ضد شعوره الناتج عـن املعر

 لن أقول ،واملنطق حتى لو أدى هذا إىل جرحه وجعله يعيش يف جحيم الكره والحقد

هـذا يعـود إىل تعريـف الحالـة : ملاذا برأيكم؟؟ الجـواب ....أن الصدق صفة طبيعية

 ينظر النـاس إىل األمـور ،الطبيعية املوجود يف أذهان الناس أو يف عقول معظم الناس

إذا ناقشت شخص ما يف فكرة معينة أو يف فعل معـني و ....املنترشة عىل أنها طبيعية

 الكل يفعـل هـذا وأيـن الخطـأ إذا كـان هـذا أمـر شـائع ،الجميع هكذا: سيقول لك

 لقد مررت مبواقف كثرية تكون فيها الفكرة خاطئة ليس ألنني أحكم ،ومتعارف عليه؟؟

 ولكـن مـا ًعليها بأنها فاسدة منطقيا بل ألن الشخص نفسه يعرتف بأنها غـري صـحيحة

ًيؤكد األفعال واألفكار الخاطئة هو االنتشار وأنها تحدث كثريا ويف كل مكـان ويعتربهـا 

 الناس مفروضة بسـلطة شـيوعها وألن اإلنسـان إذا فعـل يشء آخـر صـائب لكنـه غـري
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 أمتنـى أن ،هـل اسـتغربتم مـن اسـتخدام هـذا التعبـري؟ !...منترش سيأكل الناس لحمه

ا منطقية وبهذه الطريقة يفكـر اإلنسـان عنـدما يخـاف مـن تتفهموا هذه العبارة ألنه

ًلكن الناس تعتـربك مصـدر خطـر إذا كنـت مثقفـا  ...فعل يشء الكل يعرف أنه صحيح

وفكرت بشكل ترى فيه األشياء عىل حقيقتها وبالتايل ستتبنى موقف يناسـب الشـعور 

شائعة ألن كل إنسان الصادق املتولد من الرؤية املنطقية فهذا سيهدد انتشار األفكار ال

يسعى لنرش أفكاره بهدف تقوية جذوره والحفاظ عىل بقائه وهـذا يـرتبط بالرتاكيـب 

 شبه ،الدماغية املسؤولة عن الخوف وحامية الشخص من الخطر واملحافظة عىل حياته

وأنا أشبه الهجوم  ... عليه وسلم الغيبة بأكل لحم اإلنسان وهو ميتلـلـهالرسول صىل ا

الذي يحمل أفكار صحيحة وتخدم البرشية لكنها غري منترشة بأكل لحـم عىل الشخص 

اإلنسان الحي مرتبط بجسده أكرث مـن امليـت بحكـم  ...اإلنسان وهو حي وهذا فظيع

االعتامد عليه للبقاء عىل قيد الحياة يف الدنيا وألن تعطل أو اضطراب وظيفة األعضـاء 

 ولتقوية هذا التشبيه ،هذا موت اإلنسانيؤدي إىل املرض والشعور باألمل وقد ينتج عن 

: ذكـرت يف ذلـك املقـال مثـال )...تجسيد الوعي والعاطفة(سأذكركم مبا كتبته يف مقال 

 وقلت أن كالمنـا مـرتبط برتكيـب أجسـامنا ولـه انعكـاس يف بنيتنـا ،تلقي ترحيب حار

الوحـدة : مثـال ثالـث ،التعامل بطريقة جافة وبـاردة: هناك مثال ثاين ...الفيزيولوجية

 ،هناك دراسة تقول أن من يجلسون لوحدهم يشعرون بالربد أكرث من غريهم ...الباردة

الكـرثة تغلـب : يقوي سـلوك العدوانيـة ضـد الترصفـات غـري الشـائعة مقولـة منـترشة

 لكن هل ميكن الجمع بني الشـجاعة والغبـاء؟ بالتأكيـد ال ألن وجـود الغبـاء ،الشجاعة

 ،جاعة ما هي إال انـدفاع عشـوايئ وسـري عـىل غـري هـدىيعني أن الصفة التي تبدو ش

 انـترص املسـلمون يف: دليـل ....لكن الذكاء يغلـب الكـرثة وهنـاك أدلـة عـىل مـا أقـول

 عنـدما أرسـل عمـر بـن الخطـاب جـيش:  دليـل آخـر،غزوات كثرية رغم قلة عـددهم
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ة آالف مكون من أربعة آالف شخص ملساندة عمر بن العاص أخربه بأنه أرسل له مثانيـ

مقاتل وكان يقول الحقيقة مع أن عمر بن العاص أخرب عمر بن الخطاب بأنه مل يصـله 

أرسـلت لـك أربعـة :  عنـهلـلـهقال عمر بن الخطاب ريض ا ...سوى أربعة آالف مقاتل

 املقـداد بـن -الزبري بن العوام : آالف وعىل رأس كل ألف رجل هو عندي بألف شخص

 .سلمة م- عبادة بن الصامت -األسود 

 )........البيض املقيل(تعريفك من خالل 

كيف يراك : املوضوع ببساطة هو .....ال تعرف كيف ستعطي مقدمة ملا ستقوله

 قد ال تصدق هذا ولكن ينظر بعض الناس إليـك بطريقـة ال تتوقعهـا وال ،اآلخرون؟؟

الل ُ يعرف بعض الناس الكيان الكامل للشخص من خـ،!حتى يف األحالم األكرث حامقة

 حـدث معـي ،!بل ال يكفـي لوصـف حرشة ...أمر ليس فقط ال يكفي لوصف شخص

ًموقف مضحك رمبا كنت سأجده مزعجا لو كنت أقل نضجا رأيت فتاة كنـت أراهـا : ً

ال : مع أن نظراتها قبل ذلك املوقف كانت تقول ....ًدامئا لكن مل أتحدث إليها من قبل

ـا بالـصـدفةتـقـرتيب مـنـي أو ال أـسـتلطفك لكنـهـا قاـلـت يل  ـهـل أـنـت : عـنـدما التقيـن

ال : ًفأجبتها بأنني سأشرتي بعض األغراض فقالت هـل نـذهب معـا قلـت ...خارجة؟

  عندما مشينا بدأت كالمها بتعبـري ال ميكـن أن يصـلح ال لبـدأ تعـارف سـطحي،بأس

ثم قالـت  ....ًأنت تأكلني الذرة دامئا ...ًحسنا: قالت ...وال للتكلم مع شخص ال تعرفه

ًا لو سمعه شخص آخر سيستنتج أنني ال أأكل شـيئا سـوى الـذرةكالم ُ قـد تكـون يف ،ً

ذهنك احتامالت غبية لتتوقع ما سيقوله شـخص مغفـل لكـن لـن يصـل ذكـاؤك إىل 

مستوى االقرتاب من املوضوع بنسبة يعتربهـا علـامء الرياضـيات صـغرية لدرجـة أن 

املثقف ( حياة اإلنسان  يطغى االنشغال عىل معظم فرتات،)مهمل(وجودها أقل من 
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فيفكر املـرء يف مسـائل  ...وقد يكون االنشغال فكري) أو الذي يطمح ان يكون مثقف

 صحيح أنه يهتم بتناول أطعمة مفيدة لكنـه لـن يـقيض كـل ،عظيمة ومواضيع سامية

 هنـاك فـرتات مميـزة يف حياتـك تكـون فيهـا ،!وقته يف التفكري يف الطعام الذي يتناوله

أو قد تكون مراحل حرجة كاملرحلة االنتقالية التي تتحول فيها  ....لنخاعمشغوالً حتى ا

): ال تعرف ماذا سـتقول عنهـا(وفجأة يقول لك شخص ذو رؤية  .....الرشنقة إىل فراشة

أو أنت الذي يفضل السلطة ) يأكل البيض املقيل مع كمية ضخمة من البصل(أنت من 

ًيعا أو أنت من يهوى وجبة امللفوف مع مع بهارات زائدة لدرجة أن منظرها يصبح فظ

وما إىل هنالك من  ..باإلضافة إىل الربتقال )...مع القشطة(ًالبصل والزبدة وطبعا الجبنة 

 فلـنكن ،مـا عالقـة النـاس بالوجبـات التـي تفضـلها؟ .....يأكلها البرش) قد(االصناف التي 

السـحايل أو العناكـب أو واقعيني رمبا تبدو األمـور التـي تفضـلها غريبـة لكنـك ال تأكـل 

متثال لشخص مصنوع :  تتخيل الصورة الذهنية التي يكونها بعض االشخاص،....السالحف

) هذه املواقف( وقد صنع من قبل هذا املوقف ،من البيض املقيل أو الذرة أو الفاصولياء

فكيف ميكنك أن تشعر بالغيظ حـني !! بآالف السنني السامري متثال إلله عىل شكل عجل

كم اآلخرون عليك بطريقة سخيفة أو يكونـون لـك صـورة ذهنيـة تجعـل أي شـخص يح

 وهناك أمور أخرى ذكرتها مـن ،متفهم ولبق يضحك حتى يعجز عن الوقوف عىل قدميه

قبل ولها أبعاد كثرية مثل أن تجعل اآلخرون يفهمون مقصدك وقـد قـال عـن هـذا أحـد 

إنـه عـبء ثقيـل  ....ا مـن أماكنهـاالحكامء بأنه أصعب من حمل الحجارة الثقيلة ونقلهـ

وخاصة حني تحمل وصمة السوء وليس فقط افرتاض أنك قد تكون يسء حتى تفرس لهم 

رمبا ال تكون يف مزاج يسمح لك بتقديم رشوحات مفصلة عـن موقـف عـابر وال  ....األمر

 وليست عـىل مـن) البينة عىل من ادعى(وقد قيل يف األصل أن  ....يوحي بأي يشء كاريث
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 ....ًهل يجب أن تشعر بالذنب إىل أن يقتنع اآلخرون بأنـك لسـت مـذنبا ....ًن متهامكا

واملذنب يف القانون بريء حتى تثبت إدانته بينام يكـون الشـخص الـذي يحكـم عليـه 

مجرم حتى يصاب بالفشل القلبي مـن محاولـة إقنـاع ) ًو يكون بريئا(األخرون بالخطأ 

 تـذكر أنـك ال ،..تنعوا حتى بوجود األدلـة والرباهـنيوقد ال يق ...اآلخرين بفكرة بديهية

ًتـصـبح ـشـخص آـخـر ـحـني يحـكـم علـيـك اآلـخـرون وفـقـا ألذواقـهـم الـتـي ـقـد ال تـكـون 

 ........راقية

 األجيال القادمة

كنـت  .....عندما كنت يف العارشة من عمري مل تكن لدي أيـة توقعـات مسـتقبلية

سأنقذ األجيال التي سـتأيت : ول يف نفيسأفكر يف األحالم التي أسعى للحصول عليها وأق

ّبعدنا ألن األجيال التي عاشت قبلنـا مل تنقـذنا بـل جرتنـا إىل الهـالك عـرب نرش الجهـل 

مـع (كانـت تلـك األجيـال  ....ّمل تفكر بشكل جدي يف أننا قـد نكـون برش ....والتخلف

 .تعتقد أننا سنحيا فقط ألن هذا قدر) وجود استثناءات

وال يهم إن كانوا سيفهموا هـذا أو لـن  ،الحياة ليست كأي حياةهذه : سأقول لهم

ال يهم ألنني عشت لحظات قاسية جعلتني أشعر بالبرش الـذين سيعيشـون  ...يفهموه

وبالعطاء الذي سنقدمه لهم  ....ويريدوننا أن نكون عظامء ....إنهم يحتاجوننا ....بعدنا

ًسنعطيهم دافعا قويا لإلبداع ولطلب العلم ً. 

ما أرى نفيس يف هذه الظروف ال أصدق أنني يف الثانية والعرشين من عمـري عند

لقد تنبأ أحدهم مبا يحـدث اآلن  .......ملاذا ال أكون يف الخمسني من عمري؟؟: بل أقول

 منذ ثالثة عرش سـنة ويف ذلـك الحـني كنـت طفلـة يف الصـفوف األوىل مـن االبتدائيـة
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كنـت أعلـم أنهـم يقومـون  ....امت بسـيطةأتعلم األساسيات مثـل القـراءة وكتابـة كلـ

 ...بتحجيم عقولنا

أرـيـد أن أدرس يف : ًـمـع أنـنـي كـنـت ـصـغرية ـجـدا كاـنـت ـلـدي طموـحـات كـبـرية

ولكـن  ....أريد أن أنقذ الناس من الجهـل ....ًأريد أن أفعل شيئا إلنقاذ العامل ...الجامعة

 علم سأنقذ نفيس بال ...عيل أن أنقذ نفيس إلنقاذ الناس:اآلن أقول

صـحيح أننـي أتعـرض  ....ومازلـت أعشـق العلـم )....طفولتي(مازلت طموحة يا 

تحقق الحلم : ولكن إىل اآلن لدي شعار واحد) املرحلة(ملحاوالت اغتيال من قبل هذه 

 ...أو املوت

وإذا كنـا مسـتعدين لتقـديم أرواحنـا يف  ...التفكري يف املوت هو جزء مـن حياتنـا

ال أقصـد (مل يفكـر بعـض األجـداد بهـذه الطريقـة  ،....وتنـاسبيل غاية سامية سنحيا مب

كانـت لـديهم أفكـار  ،)أجدادنا من العصور السحيقة أو من زمـن الحضـارة اإلسـالمية

محددة وثقافة ضحلة لضامن راحتهم وكانوا ينفرون من جميع أشكال التغيري حتى لو 

حت األجيـال التـي كانت إيجابية مثل نرش التعليم وبسبب طـريقتهم يف الرتبيـة أصـب

وهـذا الواقـع الـذي نعيشـه  ،تلتهم عرضة لالنحراف واالضطرابات السلوكية والنفسـية

اليوم ليس حالة طارئة إمنا هو نتيجة ملا سبق وهم مسؤولون عن جزء كبري مام وصلنا 

 .إليه

ـتقبل  ـر يف املـس ـا أن نفـك ـتقبل وال أقـصـد هـن ـط يف املـس ـروا ـق ـن مل يفـك ـاك ـم هـن

إمنا لنعرف كيف سرنيب أبناءنا وأحفادنا بحيث يكونوا أساس النهضـة  ...الستجالب الهم

 .واليقظة التي ستؤهلهم ليصبحوا علامء وأدباء ومفكرين
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 ؟؟....لـلـهملاذا بحق ا

ْال تحسنب الذين يْفرحون مبا آتوا ويحبـون أن يحمـدوا مبـا لـم : (  تعاىللـلـهقال ا َ ََّ ََ ْ ُ ُْ ُ َ َْ َ ِ َ َُّ َ َ َّ َ َ

َيْفعلوا فالَ ُ َ ٌ تحسبنهم مبَفازة من العذاب ولهم عذاب أليم َ ْ ٌْ َ ََ َُ َُ َ ِ َ ِ ٍ َ ِ ََ َّ َ َ ْ( 

أمـر )  داو نفسك بنفسك- طبب نفسك -عالج نفسك : (قول مثل هذه العبارات

عادي وخاصة بعد التطور والرقي الـذي وصـل إليـه مجـاالت العلـوم الطبيـة كالطـب 

ألسـف فقـد ترافـق هـذا مـع والصيدلة لكن انتظروا مل يتوقف األمر عند هـذا الحـد ل

 مـا معنـى ،انحدار شديد يف تفكري وذكاء العديد من األطباء والعاملني يف املجال الطبي

لـيس غـامض أو مـن الصـعب (أن يكون الشـخص مصـاب مبـرض عـادي : هذا الكالم؟

ويذهب إىل عدة أطباء دون أن يصـل ذكـاء أحـدهم إىل مسـتوى اكتشـاف ) تشخيصه

ض الذي ال يعرف الجرمية التـي ارتكبهـا وأدت إىل معاناتـه نوع املرض حتى يصل املري

من هذا الوضع املريع إىل مرحلة خطرية أي يكاد يلفظ أنفاسه األخرية وتصبح األعراض 

 ....أوضح من قرص الشمس يف السامء الصافية حينها يتكرم الطبيب بتشـخيص املـرض

كلامت تصبح أسوء من الهـراء ال ميكن أن يقول اإلنسان أي كلمة خاصة أن ال ...ياللعار

أو يعطـى ) حرضة الـدكتور(ً يسـمى الشـخص طبيبـا لـلـه ملاذا بحق ا،يف هكذا موقف

ألف لقب ويعامل كاآللهة ثم يسقط أمام حالة ميكن أن يشخصـها أي أحمـق إذا قـرأ 

 ولن يستغرب أي شخص إذا قلـت أن هـذا املـرض الـذي أتحـدث ،مقالتني عن املرض؟

 يف هـذه الحـاالت الجميلـة عـىل ،لـه واضـح بعيـد عـن االلتبـاسعنه له عالمـات تجع

اإلنسان أن ينتظر حتى يصبح وضعه حساس ويتحمل فرتات املعاناة بكل جلد حتى ال 

يا :  بإخالصلـلـهأو ميكن أن يرسع العملية بأن يدعو ا) بحالة نفسية(يقال أنه مصاب 

وء حتى يكتشف الطبيـب خالقي الكريم أرجوك اشفني أو عىل األقل اجعل حالتي أس
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 إذا مل ،النـادر والـذي يجـب أن يخـرتع لـه دواء ...العبقري مريض الغـامض الغريـب و

يعرف الطبيب أهمية تخفيف آالم اآلخرين بتكريس حياته للعلم واملطالعة ما فائدته 

 يعتقد بعض األطباء أن التخرج مينحه اللقب واملكانة االجتامعية ويفتح له ،يف الحياة؟

 ميكنـك أن تفهـم هـذه املعـاين إذا مـررت ،هل هذه هي مهنة الطـب؟ ...لفرصباب ا

ًبتجربة قاسية أو إذا كنت إنسانا متعقالً وحكيام ولكـن كيـف سـتنقل هـذه املشـاعر  ً

بعد كل هـذا الكـالم  .......واألحاسيس ألشخاص ماديني يفكرون باملال واملكانة واللقب

 ال يقارن مبا يحدث عىل أرض الواقع ولكـن يحاول اإلنسان أن يقول أكرث فهذا الوصف

ال يشء ميكن أن يريح اإلنسان الذي يتأمل ألجل مبدأ نبيل ما خال أن يشمر عن ساعديه 

  .ويعمل بجد ليحقق مراده

 )عن الغضب وأمور أخرى(لست أنت 

ًهناك أوقات ال تكون فيها شخصا حقيقيا أقصـد أنـك تـترصف  ...كيـف هـذا؟؟ ...ً

ًيحـدث هـذا غالبـا يف أوقـات :  ولكـن متـى يحـدث هـذا؟ الجـواب،بشكل غري عقالين

الغضب وخاصـة الغضـب الشـديد الـذي يصـعب السـيطرة عليـه أو الـتحكم فيـه أو 

يف لحظات الغضب التي تغيب فيها شمس العقل تشعر بأنك ال  ...التخفيف من حدته

ًمـر سـوءا تريد أن تستمع للمنطق وإذا حاول أحد أن يهـدئ مـن انفعالـك سـيزداد األ

وهناك مواقف يرتفع فيها منسوب االنفعال أكرث من غريها لدرجـة تشـعر فيهـا بأنـك 

أجل هذه ليست مبالغة ويف هذه املواقف قد تتخذ قرارات حمقـاء  ...أصبحت إبليس

أو قد تخطر عىل بالك أفكار متخمة بالعنف والعدوانية وتستحوذ عليك فكرة االنتقام 

ًص ما ويـذهب الـوعي وكأنـك مل تكـن يومـا مخلوقـا ذا والتدمري إذا تشاجرت مع شخ ً

 ،الغضب والسـخط يقـتالن اإلنسـان الغاضـب قبـل أن يؤذيـا أي شـخص آخـر ....عقل
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هناك من ال يعرتف أنه يصبح شخص آخر عندما يغضب ويربر غضبه ويدافع عنه بكل 

نهـم ما أويت من قـوة وإذا أدى غضـبه إىل نتـائج ال تحمـد عقباهـا سـيلوم اآلخـرين أل

 توجد ،استفزوه وبهذا ال يبقى أي لوم عليه وال يحمل أي مسؤولية ولو بنسبة واحد باملئة

ال أقـول  ...حقيقة ال ميكن التغايض عنها وهي أن كل إنسان مسؤول عن غضبه وانفعاالته

أن عىل اإلنسان أن يكون مثايل مئة باملئة ولكن ميكن تقليل عدد نوبات الغضـب وميكـن 

ان نفسه من االسرتسال يف الغضب عرب االبتعاد عن األشياء التي أثارت غضبه أن مينع اإلنس

ومقاومة إغراء مواصلة النقاش واعتـزال النـاس لفـرتة وجيـزة حتـى يضـع الغضـب أوزاره 

ورشب الكثري من املاء حتـى تتمـدد املـواد الكيميائيـة التـي تغـذي التـوتر مثـل هرمـون 

 بالطبع توجد خطط وأفكار كثـرية ميكـن تنفيـذها ،إلخ ....الكورتيزون واألدرينالني يف الدم

 توجد مالحظة هامة يجب أن ال نهملها ،)الغضب(ملنع انتشار ذلك الرسطان الذي يدعى 

هنـاك فقـط  ...وهي أن ال تترصف يف كل حاالت الغضب وكأن املسألة لها عالقة بالكربياء

ال متوسط الحدة لكن الـدفاع مواقف قليلة يجب أن تدافع فيها عن الكربياء بوجود انفع

عن الكربياء يحتاج إىل وجود العقل وليس الغضب الذي يظهر ضعفك وهشاشـتك وهـذا 

 وكام قلت تحمل املسؤولية يف جميع أمـور الحيـاة أمـر ،.....ًسيدمر كربياءك وكرامتك معا

هام ولكن عندما نتكلم عن الغضب سيكون األمر أشد أهميـة بسـبب صـعوبة السـيطرة 

ًوإذا مل تقتنع بأهمية تحمـل املسـؤولية لـن تحـل املشـكلة أبـدا وسـتهدم  ...غضبعىل ال

 أنـا لسـت السـبب:  عنـدما يقـول الشـخصً،حياتك خاصة إذا كنت ممن يغضـبون كثـريا

 ال أحـد يـدخل إىل ،فهو يقصد أن حـل املشـكلة ال يعتمـد عـىل تغيـري سـلوكه وترصفاتـه

ًإذا  ...يقـك أو مـا يقـع عليـه برصكجسمك ويأمرك أن تغضب وتكرس كل مـا يقـع يف طر

 فأـنـت املـسـؤول األول واألـخـري ـعـن مـشـاعرك وـعـن أفعاـلـك وـلـن تـسـتفيد ـمـن الـتـذمر
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 ليس فقط الغضب املتمثل يف الثورة والهياج العصبي هو مـا يجعـل ،وتجريم اآلخرين

وال متـش (الفرح الشـديد : اإلنسان يفقد القدرة عىل التعقل بل توجد أمور أخرى مثل

ُحيـث وجـد أن الفـرح ) رض مرحا إنك لن تخرق األرض ولـن تبلـغ الجبـال طـواليف األ

 القلق – الخوف والرعب –يؤدي إىل ارتفاع الكورتيزون ) و االنفعاالت الزائدة(الشديد 

وكلـام ! وانفعاالت أخرى جميعنا نعرفهـا وال تخفـى عـىل أحـد ....وخاصة القلق الزائد

 عليك أن ال تصدق ما يحدث لـك ،...... املتاعبارتفع مستوى هذه املشاعر كلام زادت

 ....فهذا الشخص املكون من مشاعر متوقـدة ومميتـة لـيس أنـت ...يف حاالت االنفعال

 ...عليك أن ال تفكر بفعل يشء ما أو اتخاذ قرار مصريي فقد تندم حـني ال ينفـع النـدم

ة املرتافقـة مـع عليك أن تفعل أشياء محددة يف مواقف االنفعال والتوتر وكذلك الحـري

ّالقلق حتى تتخلص من املشاعر السلبية وبالتايل لن تضيع وقتك بسبب الضـجر الـذي 

 افعـل ،يصيب اإلنسان عندما يطوقه التوتر املمتزج باالنفعال النـاتج املشـاعر الفتاكـة

قـراءة : أشياء معينة فكرت فيها واخرتتها يف حاالت الهـدوء واالسـتقرار العـاطفي مثـل

 التعبري عن املشاعر بالكتابة – قراءة كتاب أو مقاالت مفيدة –االستامع إليه القرآن أو 

 – تذكر مواقف جميلـة مـررت بهـا يف املـايض – التنفس العميق – مامرسة الرياضة –

االنشغال مبوضوع محدد ال عالقة له باملشكلة التي أثارت انفعالك مثل مشاهدة صور 

 االستامع ملوسيقى هادئة –ة كالقطط واألحصنة بطاقات التهنئة أو صور حيوانات أليف

 .  الصوم– الصالة – االسرتخاء ومامرسة التأمل –



 
  

 

 

 
 

242 

 : عندما ال تعرف نفسك

عندما ال تعرف نفسك تترصف وكأنك ال تستطيع أن تـتحكم بنفسـك ومـع ذلـك 

تؤمن بأفكار رائعة لكنك تشعر بأنك مقيد وغري قادر عىل تحقيق  ...عليك أن تعيش

 توجد مشـاعر مؤملـة ال ميكـن تصـويرها ومـن املسـتحيل أن يتفهمهـا ،و إليهما تصب

مع أنهم يتكلمـون  !!...ال تتكلم كام لو أنك يف مشهد درامي:  سيقولون لك،اآلخرون

 ،بحرية ويعربون عن مشاعرهم ويتحدثون عام يزعجهم برصاحة ليجـذبوا التعـاطف

ًدا وهـو ال يبحـث عـن الحـب أما الشخص الذي يتأمل أكرث من غريه يجد نفسه وحيـ

والحنان فهذا الشخص يستطيع أن يفرق بني الحب والتملق ألنه عاىن مـن االكتئـاب 

واجـه الحقـد واللـؤم ومحـاوالت التـدمري  ...والعذاب النفيس ونجح يف أن ال يسـقط

هي أن تكـون شـجاعا وجريئـا وال  ....وسكاكني املرض تقتله داخليا وهذه هي القوة

 أحيانـا يتمنـى الشـخص أن ال ،كون جسمك ضعيف بسبب املـرضتيأس حتى حني ي

 به كاملرض أو أي أزمة مير بها اإلنسان وقـد لـلـهيزعجه الناس باستغالل يشء ابتاله ا

تكون عابرة لكنه بعد أن يحصل عىل حصة وافرة من الكراهية والنقد والهجوم تتغري 

يعلم الذين حاربوه يف فرتة آماله ويتمنى أن يشفى ليس لريتاح أو ميرح ولكن فقط ل

حرجة من حياته أنه ليس ضعيفا والدليل عـىل هـذا أنـه تحملهـم عنـدما كـان األمل 

 خلق املرض ليجعلنا أقوياء ليس لدي شـك يف هـذا ألننـا عنـدما منـرض ،يفتك بقلبه

ـحـني مـتـرض وال تـعـرف ـسـبب  ....نـشـعر مبعـظـم ـصـنوف الـعـذاب وتخونـنـا اـلـذاكرة

أعـرف أننـي  ..ملاذا يحدث هـذا: رتات طويلة كالجثث تقولاستلقائك عىل الرسير لف

 وبعد أن تشفى وترى نفسك عىل حقيقتها لن تكره املرض مع أنه يسء ،لست هكذا

  النـاس ال يسـتنكرون وجـود عواطـف يف األفـالم،لكنه يكشف لك الكثري من األرسار
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ـاج الـشـخص اـملـريض أو الـضـعيف إىل الـهـدوء والـسـ الم واملسلـسـالت لـكـن ـحـني يحـت

يعتقدون بأنه ميثل أو يطلب تعاطفهم وال يخطر ببالهم أنه قد يكون يف حالة قد ميروا 

بها يف يوم ما أو قد يصاب بها أوالدهم وحينها سريون ما أنكروه بـاإلكراه وإن كرهـوه 

كـل يشء سـينتهي وال يشء يبقـى سـوى  .......أو حاولوا الهـروب لـن يجـدوا أي منفـذ

لسعادة أو تهجرنا لبعض الوقت بسـبب ظـروف طارئـة سـينتهي وكام تنتهي ا ...لـلـها

ال تهمهـم األحاسـيس وال يصـدقون أنهـم قـد يتـأملوا يف ظـروف (عىل من  .....العذاب

 فليفكـروا ،أن ال يعتقدوا أن معاناة الناس ال تطولهم وكأن لهم حصـانة خاصـة) معينة

 ....بالطريقة التي تعجبهم ولكن سرنى ماذا سيحدث

ًيقـول الشـخص كالمـا معـربا ): أرجوكم ال تسخرو مني لجودي بالنكو(ءة كتاب و بعد قرا ً

ينفس فيه عن أمله وليس بهدف االنتقام لكـن هـؤالء األشـخاص الـذين فقـدوا ) ًنوعا ما(

التفهم بسبب تبلد شعورهم تحولوا إىل وحوش شيطانية ضارية وفقدوا جميـع حواسـهم 

ار بآالم اآلخرين ستعلمهم كيـف يحكمـوا عـىل فلعل اآلالم التي ستصيبهم بسبب االستهت

 ...أو عىل األقل ستلهيهم ليتوقفوا عن قول التفاهات )......و هم ال هم لهم(اآلخرين 

 ....ال تذعن للسلبية ...ال تهمل قدراتك

هـي القـوة الفعليـة : تعريف القدرة العقلية يف علم النفس حسب عطية محمود

سان مع تـدريب أو بدونـه أي القـوة الحاليـة لإلنسـان عىل األداء التي يصل إليها الغن

 .للقيام بعمل ما إذا توافرت الظروف الخارجية املناسبة

وحتـى تعـرف  ....حتى تعرف قيمة األشياء التي تنعم بوجودها عليك أن تفقدها

أهمية األشياء التي مل تفقدها بعد عليك أن تتذكر شعورك حني فقدت أشياء أخرى إذا 
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 عادة ال بهتم اإلنسان مبا لديه إمنا ،وخاصة حياتك ....ف قيمة ما بحوزتكأردت أن تعر

يركز عىل ما فقده أو عىل ما مل يصل إليه وهذا خطأ فادح ألنه يعمي عيوننا عن النعم 

يسـتطيع اإلنسـان أن ينقـذ نفسـه مـن اإلهـامل  ...وعن القدرات التي تشتعل يف أنفسـنا

 يندم اإلنسان عندما يرفض نفسه ،داع التي تنتظر أفعالهبالرتكيز عىل قدراته وعىل قوة اإلب

 إذا تعرض اإلنسان للمحن والتحـديات لـن يفقـد ذكائـه وبـل سـيزداد ،وال يعرتف بذكائه

 نظرتنا لألمور ليسـت دقيقـة أي أنهـا تحمـل نسـبة ،....ًصموده إن اختار أن يكون شجاعا

هنـاك أشـياء  ....صـحة مطلقـةخطأ كبرية ويف أحسن األحوال ال توجد رؤيـة كاملـة ذات 

ُتتخيلها ثم تغادر تفكريك كأي فكرة عادية قد ال تلقي لها باالً ثم تفاجأ بوجودها وهنـاك  ّ

ًيف املقابل أشياء تكون متأكدا من استمرارها لكنها تتالىش عىل حـني غـرة يف وقـت تعتقـد 

لظـن  ال تسـتخف بـأي يشء وأحسـن ا،فيه أن وجودها أمر مسلم به أو تحصـيل حاصـل

 عدم استغالل ،بقدراتك دون أن تنشغل باألوهام وأحالم اليقظة عىل حساب العمل الجاد

مـوت اإلنسـان دون أن : الطاقة اإلنسانية يشبه نزيف الدماء وضياعها ومبثال أكرث واقعية

 قد تخرس الكثري من عمرك قبل أن تدرك بأنك كنت ،ًيحقق شيئا وهذا هو الخرسان املبني

َلـذا عجـل بتغيـري  ....ت عىل نفسك بالركود واتهمـت قـدراتك بالقصـورًمخطئا حني حكم

 أنت من يصـنع ،موقفك من نفسك قبل أن تصبح املعرفة أي اكتشاف الحقيقة بال أهمية

 وأما الكالم فكثري وأما األقاويل فهي وفرية وغزيرة ولكنها تفنى برسعـة ،بالعمل ...حقيقته

ها بسبب عـدم اسـتعامل طاقاتـه وبالتـايل إمضـاء وال تبدو مهمة إال إذا انشغل الشخص ب

 ال تدع االنشغاالت تغطي عـىل ،....ًوقت الفراغ بالتوتر والقلق بسبب أمور ال تساوي شيئا

فهـو ال ) ركـز عـىل تنفسـك خـالل جلسـة التأمـل(مارس التأمل : جوهرك واتصالك بذاتك

 يـة يف الـدماغ وهـييحررك من الهموم ويقيض عىل التـوتر فقـط بـل يزيـد املـادة الرماد
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املادة املتحكمـة بالـذاكرة واللغـة والحـواس الخمسـة حسـب دراسـة مـن مستشـفى 

وقارنهـا ) اسـتغالل القـدرات البرشيـة( استخدم أي محرك بحث واكتب ،ماساتوشست

ستجد مواضيع أكرث تحت عنوان  )...تطوير القدرات العقلية(بالنتائج عند كتابة عبارة 

ـة ـدرات العقلـي ـة أو  ......تطــوير الـق ـاج إىل تنمـي ـدرات تحـت ـا أدراك أن هــذه الـق وـم

أكرث يشء تحتاج إليه القدرات هو االستغالل الصـحيح الـواعي وقـد تضـمر  ...تطوير؟؟

 قد يعتقد اإلنسان أن اإلبداع أو االبتكار ،القدرات وتخبو الطاقات ألنها مرتوكة ومهملة

نـاس يعتقـدون أن تحقيـق ومعظـم ال ....أو تحقيق إنجاز هو أمر صعب أو مسـتحيل

اإلنجاز يحتاج إىل بذل طاقة كبرية ولكن ما ال يعرفونـه هـو أن هـذا االمـر تلقـايئ إنـه 

كالتدفق فعندما تفكر بيشء يتعلـق مبوضـوع معـني سـتجتمع يف ذهنـك كـل األفكـار 

املتعلقة بذلك املوضوع وبوضع هدف ووجـود دافـع قـوي ومـربر مهـم بالنسـبة لـك 

 هناك سـبب آخـر السـتغالل ،ستصل إىل هدفك)  سبيل املثالعىل(لتأسيس مرشوع ما 

الطاقـات البرشـيـة أـهـم ـمـن تحقـيـق اإلنجـازات وـهـو االبتـعـاد ـعـن الرشور واألفـعـال 

 قـد ال ،نفسـك إن مل تشـغلها بـالحق شـغلتك بالباطـل: يقول الشيخ ابن تيمية ...السيئة

 يف البداية لكنه سيؤذي ينحرف اإلنسان وقد ال يرتكب املحرمات أو يصل إىل املحظورات

ام أو قـد ميتلـئ اإلنسـان باملشـاعر لـلـهنفسه بعمل أشياء ال تزيد مكانته وثقافته بل تق

السلبية كالحسد والكراهية والحقد والشعور بالنقص وينشغل بالغيبـة والنميمـة بالتـايل 

 قـد ،ستنترش األخالق الفاسـدة ولـن يتوقـف األمـر عنـد هـذا الحـد بـل سـيتطور األمـر

ستغرب لدرجة الصدمة حني تتناهى إىل سمعك قصص عن أشخاص يقومون بترصفـات ت

ًغالبـا مـا يكـون  ...ستقول كيف يفكـرون؟؟ ...ًمشينة مل تتخيلها أو تعجز كليا عن تخيلها

 ـلـدى ـهـؤالء األـفـراد وـقـت ـفـراغ طوـيـل ـمـع انـعـدام الـهـدف أي ـلـيس ـلـديهم غاـيـات

ـار ا ـو األفـك ـبة لنـم ـة خـص ـون بيـئ ـا تتـك ـامية وهـن ـاـس ـو فيـه ـي تنـم ـات الـت ـذرة كالبيـئ  لـق
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وجود وقت الفـراغ والصـحة والطاقـة قـد يفسـح املجـال لألفكـار  ...الجراثيم املمرضة

 .السيئة التي تصبح أفعال وميكن للطاقة أن تكون مدمرة

ًأفكار اآلخرين مؤثرة بشكل كبري وقد ال ندرك متاما مدى قوة تأثري اآلخـرين عـىل 

ولكن ملاذا ال نـتعلم مـن النـاس مـا ينفعنـا  ...د والتثبيطحياتنا وخاصة يف حاالت النق

ًونجعل هذا التأثري وسيلة الستغالل قدراتنا سواء كان أسلوب الناس جيدا أو سيئا  قـد ،ً

ـه ـضـعيف  ـاة ألـن ـدعها تـحـدد مـصـريه يف الحـي ينـسـاق اإلنـسـان وراء آراء اآلـخـرين وـي

 ).سوء تقدير الذات(الشخصية بسبب 

يف عـلـم ) capacity utilization(ـسـتغالل الـقـدرة يطـلـق مـصـطلح ا: مالحـظـة

إذا ازدادت الحاجـة (االقتصاد عىل مدى استغالل رشكـة أو دولـة للمنشـآت اإلنتاجيـة 

 ).الرشائية يتزايد استغالل القدرة

 املثابرة ال تكفي

 .........ًعىل اإلنسان أن يتسم بالجرأة والشـجاعة والصـمود قبـل أن يكـون مثـابرا

بـدون اإلميـان القـوي لـن يخـرج حلمـك إىل النـور ولـن تـراه  ....ان القويواألهم اإلمي

 عليك أن تعلم أن القيام باألعامل التي تحبهـا هـو الـذي ،العيون ولن تشعر بالسعادة

لكن كثـري  ....سيجعلك تشعر بالبهجة الحقيقية التي يريد جميع الناس أن يشعروا بها

ًالـذي يبـدو شـاقا ومنهكـامن الناس يسـتبعدون خيـار التضـحية والعمـل  ال يتـأمل ..... ً

 .....حب فعل يشء تعشقه .....أقصد الحب الروحي الصادق ....اإلنسان حني يحب
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  الندم واملسؤولية مقابل نضجك

 ....الندم شعور مدمر يف حاالت كثرية لكنه مل يخلق ليزعج اإلنسان ويكدر عيشـه

تنـا معنـى جليـل وحتـى ال يـتامدى لـيك يكـون لحيا ....خلق ككل املشاعر ليك نـتعلم

 عنـدما تقـول ،اإلنسان يف األخطاء إذا كان لديه إحساس رقيق ينبهه يف مرحلـة مبكـرة

ًفهذا يدل عىل أنك تسعى ألن تكون ناضـجا وأنـك  ...ال أريد أن أندم بعد اآلن: بإرصار

 ثقـيالً ًكـام أنـك ال تعتـرب املسـؤولية عبئـا ....تدرك حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقك

أنـت تـؤدي  ....عليك تحمله حتى تعيش إمنا وسام رشف وجزء من شخصيتك القوميـة

تشـعر  ....دون أن تنـدب حظـك ....مسؤولياتك دون أن تشعر بالتعب واإلرهاق واألمل

تنظر إىل الهموم من السامء  ....أن كل األعامل التي يجب أن تقوم بها خفيفة كالريشة

 هذه الصفات الرائعة تقطن يف روحك وتكتسب حياتها منك ،فرتاها صغرية وبال أهمية

 .......وهي جزء بسيط من كيانك اإليجايب الكبري

ّقد تندم ألنك رغم كونك طموحا وذكيا ضيعت وقتك بـال فائـدة يف إحـدى : مثال ً ً

ثم حني تكتشف عمـق ذكائـك  ....فرتات حياتك بسبب شعورك باإلحباط وخيبة األمل

سـتندم وستشـعر  ....أجـل .....ي متلكها ستشعر بأمل ال ميكن وصـفهوكثافة القدرات الت

ألنك مل تلبي نداء املعرفة  .....فأنت قاتل نفسك ألنك مل تستغل إبداعك ...بأنك تتمزق

 أنت من غرز السكني يف قلبه مع أن الـدواء كـان يف متنـاول يـده بـل يف ،وحب العمل

ملشـاعر التـي تفرزهـا أعـرق الـدوافع كل ما كان يحتاجه هـو التنـاغم مـع ا ....داخله

 هذا هو الندم الذي ال يفارق الشـخص الـذي يسـتمع إىل فـؤاده وهـو ،وأكرثها أصالة

 لكن اإلنسان يتوب ويحاول أن يصلح أخطاءه بفعل ،يردد أروع نغامت الرغبات العليا

ـه ـد وـل ـل األـم ـأثري طوـي ـت ـت ـييع الوـق ـذات وتـض ـدمري اـل ـن لـت ـالحة لـك ـامل الـص  األـع
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تدة تؤدي إىل اإلهامل والتامدي وهذا يحدث ألن الشخص يصبح غري قادرة عواقب مم

عىل مسـامحة نفسـه أو عـىل أن يغفـر لنفسـه انحرافـه عـن طبيعتـه التـي مل يـنجح 

فـازداد شـقاؤه مـع زيـادة  ....بتغيريها عرب فعل أشياء أخرى غري تلك التي مييـل إليهـا

الحالة أن يعرتف أن أخطاؤه املاضـية  عىل اإلنسان يف هذه ،ابتعاده عن ذاته الحقيقية

كانت جارحة لطموحه ثم يجب أن يتقبل الواقع ليس ألنـه سـعيد بتضـييع وقتـه بـل 

ّألنه يجب أن يتغري بأرسع وقت ممكن حتى ال ميعن يف اإلهامل ولهذا عليه أن يسامح 

ُنفسه وأن يعترب ابتعاده عن ذاته درسا مؤملا وجد ليحفزه عىل التقدم لبقية أي ً ام حياته ً

 .ويجب أن ال يكرر الخطأ ....مام قد يجعله يقوم بأعامل عظيمة

 ليخلصـك مـن املشـاعر لـلــهيجب أن تسـامح نفسـك وإذا مل تسـتطع اسـتعن با

ًمـن املهـم أن تفعـل شـيئا لتؤكـد  ...السلبية املختلطة بالندم وليعوضـك عـام خرستـه

ًريا بإنجازاته والفشل يف معظـم فاإلنسان يتأثر كث ...لنفسك أنك تسري يف طريق اإلصالح

 ،الحاالت يتبعه فشل والنجاح يف أكرث األحيان يضـخمه نجـاح آخـر يتلـو النجـاح األول

يجـب أن  ...يجب أن تتعلم مع ذلك أنه ليس عليك أن تندم لتفعل الصواب فيام بعـد

تكون عاقالً منذ البداية ليس فقط لتحافظ عىل توازنك النفيس بل حتى تؤدي واجبـك 

 ال تسمح لنفسك باالبتعاد عن طريـق الحـق بعـد ، الحياة وهو إثراء الحياة البرشيةيف

 مل ،اكتشاف أخطائك أو التأثر بعواقبها السيئة حتـى لـو ذهـب عنـك الشـعور بالنـدم

 ذاكرة األمل لتجديد عذاب اإلنسان أو لريى معاناتـه باسـتمرار بـل حتـى ال لـلـهيخلق ا

 .ئنان والراحةيكرر أخطاءه عندما يشعر باالطم

فـام  )......ّكلمة لوامة مشـتقة مـن اللـوم(ّ بالنفس اللوامة يف القرآن لـلـه أقسم ا

  علـيـك أن تعـلـم أن الـلـوم وـعـذاب الـضـمري ـهـو ـهـام يف ـصـالحك ألن،أهمـيـة ـهـذا؟؟
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 لكن عـىل اإلنسـان أن يرسع ،الهدف منهام هو أن تكون يف أفضل أحوالك عىل الدوام

ن يحـاول أن يـتحكم باملشـاعر السـلبية ويسـتخدمها بشـكل بعمل األمـور املفيـدة وأ

ال يجب أن يعذب اإلنسان نفسـه ملجـرد  ...يخدمه حتى ال تتحول إىل عذاب بال فائدة

أي بهـدف الهـروب مـن األفكـار ) أنه مخطئ(التخلص من تعذيب الضمري ومن فكرة 

ًعليه أن يفعل شيئا أي أن يحقق هدفا فهـذ ....السلبية التي تالحقه ا أفضـل دواء آلالم ً

ً أكرث الفلسفات إميانـا بحريـة الفـرد أي الفلسـفة ، املسؤولية مهمة لدرجة كبرية،الندم

ًالوجودية التي تقول أن اإلنسان مجرب عىل أن يكون حرا تركز مع ذلك عـىل مسـؤولية 

اإلنسان أمام نفسه وأمام املجتمع وهذا يعني أن الحرية التي ميتلكها اإلنسـان ليسـت 

الشـخص  .... للتسلية أو لالستمتاع بالحياة بقضائها يف عمل أشياء عدمية األهميـةلعبة

العاقل يشعر بعبء املسؤولية لكن مع االلتزام بالواجبات وبالفضائل سيتعود اإلنسان 

 .عىل القيام بأمور مفيدة وسينفر من األمور األخرى

 تحمل املسؤولية والثقة بالنفس

أقول هذه العبـارة وأرسـلها إىل كـل إنسـان طمـوح أو  ...تحمل املسؤولية بشجاعة

 أمتنى أن تصل هذه الرسـالة ،لديه أهداف عظيمة أو أمنيات يعتقد أنه ال ميكن تحقيقها

 يف أول األمر مل أكن أثق بـنفيس لهـذا أريـد مـن ،حتى يستفيد منها عدد كبري من الناس

 هنـاك أشـياء ،عاسـة والشـقاءالناس أن يتوصلوا إىل ما توصلت إليه حتى ال يشـعروا بالت

السـهل (نعتربها بسيطة ألنها يف الظاهر ال تحتوي عىل تعقيدات لكنهـا تنتمـي إىل فئـة 

 ّأي أنك تجدها سهىل لكـن إدخالهـا إىل حيـز التطبيـق لـيس بسـهولة مظهرهـا) املمتنع

 ال أنا من النوع الذي ال يحب إلقاء اللوم األكرب عىل الظروف وال أن أجلد نفيس حتـى ...

 يبـقـى يف داـخـيل قـطـرة إـقـدام فـهـذا ـهـو أـسـلوب يحـتـوي ـعـىل مـشـاعر ـسـلبية تـقـود
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 إلقـاء اللـوم عـىل ،اإلنسان إىل إيذاء نفسه وإن مل يشعر أو ادعى أن هذا األمر إيجـايب

الظروف يجعلك تشعر بالراحة والهدوء ولكن هل سيدوم هـذا؟؟ وإىل متـى سيسـتمر 

ّأدعو إىل عدم استخدام اللوم للحصول عىل الطأمنينة أنا  ...ّالتأثري املريح للوم إن طال؟

أو لتكون يف منطقة آمنة بعيدة عن هجوم الناس ألن الناس لن ترتكك بـأي حـال مـن 

 عليه وسلم صاحب األخالق الفاضلة قيل عنـه أنـه لـلـهاألحوال فالرسول محمد صىل ا

أو الـدفاع عـن مجنون وساحر لكن معرفة أساس الخطأ أو من قام به بهدف اإلصـالح 

 الصـفة النبيلـة التـي يجـب أن ،النفس حينام توجه الرضبة إىل شخصيتك هو أمر هام

للمسـؤولية معـاين  ...يتمسك بها اإلنسان أكرث من أي وقت مىض هي تحمل املسؤولية

وقـد يتحمـل مسـؤولية الـدفاع عـن  ...فقد يتحمل اإلنسان مسؤولية أخطائـه ...كثرية

قد يحمـل اإلنسـان مسـؤولية  ...ًلبيا ويرىض بالظلم واملهانةنفسه بدالً من أن يكون س

التي مير بها يف حياته حتى وإن كانت املصـائب ناتجـة ) و من ضمنها االبتالء(املشاكل 

عن حسد الناس أو بغضهم له أو عن أخطاء مل يرتكبها ألن عىل كل شـخص أن يحمـي 

 فطـرة اإلنسـان ولكـن وهذه الخاصـية موجـودة يف) ًو يحمي أيضا من يحبهم(نفسه 

ً وهنـاك أيضـا تحمـل ،يقيض عليها الخلل النفيس الذي يجعل اإلنسان يسـتمتع بالـذل

ـم  ـن العـل ـتفادة ـم ـار الـصـحيحة أي االـس ـة واألفـك ـم واملعرـف ـال العـل املـسـؤولية يف مـج

 فإن فساد الرأي أن ترتددا****إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية :  يقول الشاعر،والحكمة

ؤولية ألنها تدخل يف تكوين الثقة بالنفس التـي بـدورها تحتـوي ذكرت صفة املس

و منهـا مسـؤولية ( وقلـت أن متسـك اإلنسـان باملسـؤولية ،عىل مكونات أخـرى كثـرية

 يف هـذا الزمـان يجـب أن يكـون) الدفاع عن النفس وعدم إهـامل االفكـار الصـحيحة
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 محاسـنهم ويخفـون عنـدما ينـترش األشـخاص الـذين يظهـرون: ملاذا؟؟ الجواب .. أكرب

أفعالهم السيئة وفوق هذا يتهمونك بوقاحة بصـفات ال تفـارقهم حينهـا يكـون األمـر 

الحظـت أن هـذا األمـر شـائع ألننـي كنـت ال أنظـر إىل  ...بحاجة إىل اسـتعداد نـفيس

كنت أدقـق عـىل صـفاته الرائعـة وأقـول يف  ....الجانب السلبي من شخصية اإلنسان

 مـا ،التدقيق عىل عيوبهم؟ عيل أن أرى السـامت اإليجابيـةملاذا أظلم الناس ب: نفيس

ًحدث بعد ذلك علمني درسا قاسيا لكنه شهادة أعتز بها سـأقول لكـم مـاذا حـدث  ،ً

حتى تعرفوا طبائع الناس وتنظروا إليهم نظـرة كليـة ال جزئيـة قبـل أن تتحولـوا إىل 

 ملعرفـة عيوبهـا عرفت أخطاء صديقة تعاملت معها لفرتة تكفـي: مالئكة يف األخالق

وحدثت بيننا مشكلة كبرية ويف هـذه املشـكلة أخرجـت كـل سـمومها ثـم تصـالحنا 

وكانت هي بارعة يف التملق وتحويل الصدأ إىل ذهب فسامحتها من قلبي ومل أسمح 

ومع أنني أعرف أن لديها قدرات  ..لنفيس بتذكر أخطائها وكانت هي تظهر اإلخالص

 ...تى بعد أن يعرفوا أمور سيئة لدرجـة كبـرية عنهـاخارقة يف مجال استاملة الناس ح

من طبعي الوفاء وعدم نسيان الجميل ولو كان هذا الجميل كلمة صادقة فرأيت أن 

أن أصبحت لطيفة ومحبة وكنت عندما  من واجبي أن أسامحها وأنىس مام مىض بعد

 ....وريأفكر أنىس نفيس وأشعر أنني أظلمها حتى عنـدما ال أرتـاح لهـا يف أعـامق شـع

وبعد فرتة تفاجأت بكونها تتكلم عني كالم ال يقولـه حتـى أسـوء األعـداء وتأخـذ مـن 

الحقيقة قطرة ومتزجها ببحر من الكذب يف حني أنني كنـت أحمـي ظهرهـا وأدافـع عنهـا 

ًبشهامة ثم تأكدت من كونها تقوم بهذه الترصفات دامئا وتذمني حتى تظهر بهيئـة براقـة 

 مزـقـت أوراق اتفاقـيـة األماـنـة: ت اإلـجـراءات الـتـي الـبـد منـهـاأـمـام الـنـاس ولـهـذه اتـخـذ

 والكتامن إذ ال دين ملن ال عهـد لـه وحـني يـنقض أحـد األطـراف االتفـاق حينهـا سـيعترب

 فهمت أنني مل أثق: وتعلمت الدرس ...ًاالتفاق ملغيا وتصبح الثقة بهذا الشخص مستحيلة
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 كـان عـيل أن أحـذر ،ر املنطقيـةبنفيس إىل حد كايف حتى استطعت أن أتجاهل األفكـا

يتطلب وجود العقل الراجح تحمل  ...ًألنني أعرف طبعها جيدا) مل تعد صديقتي(منها 

ّاملسؤولية أي االهـتامم باألفكـار الصـحيحة فمجـرد وجودهـا يقـتيض رضورة تطبيقهـا 

والثقة بالنفس ألنه بدون وجود ثقة ال قيمة للمعرفة ألنها لـن تسـتخدم ولـن تجعـل 

 ذكرت هذا املثال ألن الكثري من الناس لديهم تفكري قد يصـل إىل أعـىل ، أقوىالشخص

مستويات الذكاء لكن خوفهم وعدم ثقتهم بأنفسهم رغم أنهم متأكدون من الحقيقـة 

ال  .... الثقة رضورية ليعـيش اإلنسـان حيـاة سـعيدة وكرميـة،يعيقهم وقد يشلهم لألبد

 . ويف نفس الوقت سعيدميكن أن يكون اإلنسان غري واثق من نفسه

 ًال تنتظر أحدا 

عندما نقع يف خطأ له عواقب وخيمة كالتأثري عىل مشاعرنا وإنجازاتنا وطموحاتنا 

علينا أن ننرش الوعي ونوضح للناس ملاذا ينبغي أن يتجنبوا فعل يشء ما أو الرتكيز عىل 

من ) ندة العاطفيةاملسا(انتظار املساعدة أو حتى مجرد : مثال ...منط معني من األفكار

 هذا االنتظار له القدرة عىل متزيق اإلنسان إذا رافقه الضعف وارتبطـت بـه ،شخص ما

 يعـرف لـلــهًيف هذه الحالة ستنتظر كثريا وستفزعك النتيجة وال أحد سوى ا ....السلبية

 يجب عىل اإلنسان أن يـنرش الـدروس التـي تعلمهـا فكـتامن العلـم ،ماذا سيحدث لك

  لـكـن لـكـل إنـسـان مـشـاعر ال يـسـتطيع أن يفحمـهـا ـبـاملنطق،ف األـمـةـيـؤدي إىل تخـلـ

 الجاف الخـايل مـن املرونـة ولـذلك سـيكون اإلنسـان بأفضـل حـال إذا حـول مشـاعره

إىل وقود لتقدمه بدالً من أن يشعر باالنكسار واالندحار الذي يولده االنتظـار واألمـاين 

 ـصـادقة ال يـشـوبها الريـبـةالـتـي ال تـكـون مـصـحوبة بالعـمـل الـجـاد الـنـاتج ـعـن رغـبـة 

  تساور اإلنسان هواجس كثرية بشأن التعـرف عـىل صـديق ويف،وال يتطرق إليها الشك
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زوجة له طباع تتفق مع طباعه وهذا يشء عادي لكن األمر الغري عادي هو أن /أو زوج

 يجـب أن تكـون ً،تحصل عىل الصـديق واملميـز والرشيـك النـادر دون أن تفعـل شـيئا

أن تتحىل بصفة ضبط النفس والحد من االنفعاالت الغبية التـي صاحب نفس طويل و

هذه أمور عامة وهنـاك أشـياء  ...تدل عىل قلة التفكري وعدم االنشغال باألمور النافعة

ًأن تكون صادقا مع نفسك وخاصة يف القـيم واملبـادئ : أخرى يجب أن تفعلها تتضمن

هل تريد أن تنفق وقتـك  ...ة إذا قررت أن تنتظر فقط تهيأ لصدمة مروع،والطموحات

علة االنتظار السـلبي عـدا عـن  ...بالخيال الفارغ وحني يضيع الوقت ستخرس كل يشء

ّأنه يجعل الشخص أحمق هي أنه يضيع سنني طويلـة ال ميكـن تعويضـها بكـل أمـوال 

وذاتك وال تحصـل عـىل يشء وفـوق ) الوقت الثمني(هل تريد أن تفقد حياتك  ...العامل

 أجب بالطريقة التي تعجبك رشط أن ال تحتوي اإلجابة عـىل ، نفسك؟؟؟كل هذا تدمر

 )...مشيئة إلهية( بقي أن أقول أن نجاحك ال يعتمد عىل أي شخص إنه ،)و لكن(كلمة 

 خلق الناس بطباع مختلفة والبد أن لـلـها:  قلت هذه العبارة ذات مرة،وهذا كل يشء

قـد تكـون  ،غريبـة أو المنطقيـةيجد كل شخص من يتوافق مـع أفكـاره مهـام كانـت 

لكن يجب أن  ...األفكار منطقية وتتوافق مع الدين لكن بالنسبة للناس قد تكون شاذة

 حتـى الشـيطان رغـم أنـه ،يكون تفكريك سليم أي أن ال تسمح بنمو الدوافع الرشيـرة

 أما اإلنسان يستطيع أن يتعامل مع الناس ،يسء له أتباع كثريين ومحبني وعبدة وذرية

أخالق حسنة لكنه يحتاج إىل إنسان واحد فقط يزين حياته ويحبه بصدق لدرجة أنه ب

 يدفع حياته لحاميته وإسعاده
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 النضج الحقيقي

رمبا أكرث يشء يحلم به اإلنسان الذي يعشق العلم ويعرف أن حياته فانية هو أن 

رت بسـعادة  قيلت يل هذه العبارة قبل سنة من اآلن وشع،ُيقال له بأنه أكرب من عمره

 قد يعتقد األشخاص املغفلني أن أي شخص أو فلنقل امرأة ال يسعده يشء أكرث ،عظيمة

ًمن أن ميتدح شكله ولكن جميعنا ندرك جيدا تفاهة املظهر ولكن األكرثية ينسون هذا 

فريفضون االعرتاف ثم يقتلون إميانهم بالجوهر النبيل ولكن حينام مير بعض األشـخاص 

مـا مـن يشء أكـرث قـدرة عـىل الخـداع مـن  .... ال ينجـذبوا للخـداعبتجربة تعلمهم أن

 ...الوجه املالئيك قد يخفي وراءه قلب شيطان ...الجامل

كنـت  ...فرحت ألنني وصفت بأنني ناضجة وعندما أتكلم أبدو أكرب من عمـري

أن تطبـق مـا تعـرف أنـه :  عندما زاد عمري سنة تعلمت ثالثة دروس قيمة،مخطئة

جميع املدخنني يصدقون املعلومات التي تتحدث عن أرضار التـدخني : مثال(صحيح 

 يجـب أن ال -) من هنا نعرف أهمية هـذا الـدرس ...لكنهم ال يتوقفون عن التدخني

 ال تتوقف عن التعلم -تدمر نفسك ألنك عاجز عن إيجاد العالج أو عن حل املشكلة 

مـاذا : اسأل نفسـك ...كماصنع الح ..تعلم من كل يشء يف هذه الحياة ...مهام حدث

 كـل يشء ...ًمـن ذرات الغبـار أو حتـى لـو رأيـت حجـرا ..سأتعلم من هذه الـحرشة

 ًمبعنى الكلمـة بـال اسـتثناء ولهفتـك للـتعلم سـتحول أي يشء يعتـربه النـاس حقـريا

 ال تيأس من نفسك وإذا أخطأت ال تتامدى يف الخطأ وال توبخ نفسك -إىل علم نافع 

تـذكر ال  ...ًون لك فائدة ألنك مل تكن كـامالً أو مثاليـا كـام أردتوال تفكر أنه لن يك

ميكن أن يكون اإلنسان عبارة عن رش مطلق وهذا دليل دامغ عـىل أهميـة الصـرب يف 

  عليـك أن ال تلجـأ للطعـام-حالة اشتعال الطموح وانتشار األحالم يف صحراء الواقع 
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ء مـع أنـك تعـرف أن هـذا ال والرشاب فتتناول كميات ضخمة من الطعام ألنـك مسـتا

ًأنا ال أبالغ ألنني متأكدة أننا دامئا نعتقد أن ما نتعلمه يف التجارب الجديـدة   ...،يجدي

ًهو األهم ثم يصبح مألوفا فرنميه خلف ظهورناو ال نترصف مبوجـب الـدروس الثمينـة 

ء كـل يشء مهـم وأهـم يشء أن ال تـنىس األشـيا ...التي حصلنا عليها بعد مشقة وعنـاء

ميكن أن تنساها ألنك سـتطمنئ إىل  ...الجميلة والنعم التي تعودت عىل رؤيتها كل يوم

  .أنها ستكون بانتظارك لتأيت إليها عندما يكون مزاجك بخري

 لحظات الضعف وحقيقة اإلنسان

 الحياة مزيج يحتوي عـىل مركبـات ،الحياة ليست قبو مظلم كام أنها ليست جنة

مـشـاعر (وـعـىل مركـبـات الـحـزن واألمل والـخـوف ) يجابـيـةمـشـاعر إ(الـفـرح والـسـعادة 

يحصـل  .... األمثال التي كتبها العظامء تحتوي عـىل خالصـة الحكمـة واملعرفـة،)سلبية

 ...اإلنسان عىل هذه الخالصة بعد كفـاح طويـل ورصاع مريـر مـع األهـوال واملصـائب

ة وحتـى تعريـف يتوق اإلنسان للراحة والهدوء النفيس لكن توجد أمور أهم من الراح

ً عندما يعرف اإلنسان الطمـوح أن الراحـة لـيس شـيئا ،الراحة يختلف من شخص آلخر

يحصل عليه باالستلقاء أو النوم أو تلبية جميع متطلباته إنه رضـا داخـيل حينهـا يجـد 

سعادته يف العلم والعمل ولهذا ال تظهر حقيقة اإلنسان يف األوقـات التـي يكـون فيهـا 

ًقويا وغنيا وال   إذا أدرك اإلنسـان أهميـة األمل لـن ،...يعـاين مـن أي مـرض أو اضـطرابً

 إذا حارصته املشاكل وأثقلت كاهلـه الهمـوم وحتـى شـعور الـنقص لـلـهيعرتض عىل ا

 يف لحظـة مـا ،يجعلك أفضل ممن يعيشون حياة رغيدة خالية مـن النوائـب واألحـزان

جعل اإلنسـان يشـعر بالثقـة الشعور بالقوة ي ....شعرت بالسعادة ألنني شعرت بالقوة

فيؤمن بقدرته عىل دحر النـوازل وتحقيـق أي يشء كـان يعتقـد أنـه صـعب املنـال يف 
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شعرت بخيبـة األمـل بعـد أن عرفـت  ...صدق أو ال تصدق ....لحظات الضعف واملرض

أنني مل أفكر بشكل منطقي ألن نفس اإلنسان متتلئ بالغرور والتكرب والسيطرة عنـدما 

قـرأت  ....جة أنه ينىس أنه يحتوي عىل الضعف كام يحتوي عـىل القـوةًيكون قويا لدر

القوة الحقيقية ال تقاس عندما تكون يف أقوى حاالتك بل عنـدما تكـون : (حكمة تقول

ّحني تكون مريضا ووحيدا ومتعبا ووقتك ضيق بالنسبة ألشغالك  )....يف أضعف حاالتك ً ً ً

مل لكـن ميكنـك أن تسـتجمع صـربك ًوال تستطيع أن تفعل شـيئا لتنقـذ نفسـك مـن األ

 .وشجاعتك ألنك تعرف أنك االستسالم والسقوط لن يخفف من أملك بل سيزيده

يف معظم األحيان يشعر املرء باألسف عندما يرى التكرب والتجرب يف عيون أشـخاص 

 يستطيع الشخص الحكيم أن يرصد نقاط ضعف املتعالني ،ذوي مناصب رفيعة أو جاه

م فارغـة وجامجمهـم مهجـورة وقلـوبهم خاويـة ال هـم لهـا سـوى أعامقهـ ...بسـهولة

 كيف ينظر الشخص الذي يكتسـب قوتـه ،التفاهات واملظاهر التي ال تغني وال تسمن

رمبـا يعتقـد  ...ًالشخصية من أمواله وثروته إىل نفسه عندما يكون وحيدا أو قبل النوم

لـبرص؟؟ مـاذا سيسـاوي أن ذاته تساوي ممتلكاته ولكن ماذا لو فقد كـل يشء بلمـح ا

 يشعر اإلنسان بالحزن عندما تتواىل عليـه ،...حينها؟؟ هل سيترصف بتعجرف بعد ذلك

لكـن بعـد أن يـتعلم  ...ملاذا تعـذبني يـا رب؟: لـلـهاألحداث القاسية واألمراض فيقول 

من  األمل أهون ،...لـلـهًسيكون ممتنا ا ...ً كثريالـلـهاإلنسان من آالمه ومعاناته سيشكر ا

األمل أفضـل مـن الجهـل إذا وظفتـه لفهـم الحيـاة وعـدم االنخـداع  ......الغباء والغفلة

 ...بالقشور الرباقة
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 كيف يستغلها الناس؟؟ ...لحظات الضعف

كل إنسان مير بأوقات يشعر فيها بأنه محطم ويقسم مـن كـل قلبـه أنـه مل تعـد 

له وأفكـاره وهمومـه لديه طاقة للعيش ويتمنى لو يهرب إىل مكـان بعيـد عـن مشـاغ

أي أن هذا الضـعف ال يـدعو للخجـل ) كل إنسان: ( أول كلمتني يف هذا املقال،وأحزانه

ًأذكر أنك كنت مـنكرسا يف ذلـك : (أو للشعور بالعار كام أنه ال يحق ألحد أن يقول لك

بسبب مرورك بتجربة صعبة أو بأزمة مل يفهمها، ) أنت ضعيف الشخصية(أو ) املوقف

ش حياة حافلة بالتحديات وينتقل من مشكلة ألخرى ومـع ذلـك يبقـى هناك من يعي

 ....متامسك أكرث ممن يعيشون حياة رتيبة وليس لديهم هدف يحتاج لبذل جهد جهيد

ًقد يضعف اإلنسان املتامسك أحيانا وهذا أمر طبيعي ومـن املسـتحيل أن يفهـم هـذا 

 شعوره بـال قيمـة وينسـون األشخاص الذين ال يدركون أهمية كفاحه وبالتايل يعتربون

 بعض األشخاص لديهم اضطراب يف الذاكرة ألنهم ال يتذكرون إال املواقف التي ،ضعفهم

كانوا فيها أقوياء وبالتايل يشعرون باالنتصار إذا فشل أحد أو أخفـق يف عملـه وكـأنهم 

 وهناك من يستغل لحظات ضعف اآلخرين ليربز قوته عـىل حسـاب أمل غـريه ،!نجحوا

 وهناك من يعتقد أنه سيسيطر عليك بشكل كيل ألنـه ،ل عىل الغباء والتفاهةوهذا يد

عرفك يف لحظة ضعف وكأنه إله ال يضعف وال يصيبه وهن أو كأنه حصل عـىل دليـل 

 إذا كان موقفك ضعيف يف فرتة ،....يستطيع أن يدينك من خالله بارتكاب جرمية بشعة

ة وإن حاول الناس أن يتسلوا بآالمـك معينة فهذا ال يعني أنك ستظل هكذا مدى الحيا

 ..........يف تلك الفرتة
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 ....لو مل أكن أنا

 ،قد يعتقد اإلنسان أنه فاضل أو محب للخري أو حتى كامل بالنسبة لبقيـة النـاس

 أو قـد يعـرتف بـأن ،ًوقد يظن أنه ميتلك أخالقا عالية وال تشوب صحيفة أعامله شائبة

 وقـد ،من باب إضفاء ملحـة العفويـة عـىل املوقـف) ُفكل بني آدم خطاء(لديه أخطاء 

ما الهدف من فعل هذا؟ ألنه : يندفع بتهور للقيام بأفعال محددة دون أن يسأل نفسه

 ،يعتقد أنه بشكل عام إنسان مييل للصواب أو عىل أقـل تقـدير هـو أفضـل مـن غـريه

 نفسـه ًاإلنسان الذي ال يجلس مع نفسه وال يخصص وقتا للتفكـري لـن يعـرف حقيقـة

ً من الجيد أن يتـذكر اإلنسـان هدفـه دامئـا وأن يتسـاءل ،ولن يكتشف نواياه ودوافعه

 ...........هل أنا كام أعتقد؟ ماذا لو مل أكن أنا؟): مع البحث عن الجواب(

 وفاسـق ، آكل للحرام وترى أنك متـورع،أنت ظامل وترى أنك مظلوم: قال الذهبي

 !!.....لـلـهوترى أنك تطلبه  وطالب العلم للدنيا ،تعتقد أنك عدل

 أصحاب املشاعر

فالنـاس ال يسـمعوا إال ـمـا : ال تضـيعوا وقـتكم ـبـالرشح: مـن أقـوال بـاولو كويـلـو

 يريدون سامعه

لو كنا نفهم بعضنا ونرى اآلخرين بوضوح أو عىل األقل نتفهم أوضاعهم ونحـرص 

م الـرأي اآلخـر  لو عمـم املجتمـع مبـادئ احـرتا،عىل شيوع العدالة ملا نشب أي خالف

ـملـا كتـبـت القـصـص ) يف مـجـال األـمـور املباـحـة الـتـي ال ـتـؤذي أـحـد(وحرـيـة االختـيـار 

ـريض أذواق  ـي ـت ـات الـت ـات واملرسحـي ـاس(والروـي ـييل اإلحـس ـود) قـل ـى وـج ـن حـت  ولـك

 كل ما علينـا فعلـه هـو ...قصصنا بهيئة واضحة ال يجعلنا نصل إىل أن يفهمنا اآلخرين



 
  

 

 

 
 

259  

 بعض األشخاص يتأثرون ،الناس لن يفهموننا مهام فعلنامعظم : التسليم بهذه الحقيقة

عند سامع أغنية أو مشاهدة املآيس يف األخبار أو عندما تنتهي حالـة الـربود العـاطفي 

بخروجهم من البيت وحينها فقط تنمو عواطفهم وكأنها أبواغ بكترييا وجدت الوسـط 

 ينطبـق هـذا الكـالم؟؟ اسـأل عىل من ...املالئم للنمو بعد أن كانت محتجزة يف بيئة سامة

ينطبق هذا الكالم عىل من لـديهم حريـة التعبـري عـن  ...نفسك إن مل تكن من هذه الفئة

 ...ألن هـؤالء ال يعيـبهم يشء) قلـة أدب أو إباحيـة(مشاعرهم وإن كانت هـذه املشـاعر 

 أنـا ال أتكلـم ،)من وجهة نظر الحمقى واملعتوهني( لتكون ذنوبهم حسنات لـلـهخلقهم ا

عن مشاعر الحب والغرام أي ال أقصدها يف الفكرة العامة لهذه املقالة إمنا أشـري إىل كافـة 

املشاعر الصادقة مثالً مشاعر األمل ومشاعر الحزن ومشاعر التطلع إىل تحقيق األحالم التي 

بـعـض الـشـباب ـعـىل ـسـبيل املـثـال يرفـضـون أن يـسـتمعوا ألـخـواتهم  ،يـجـب أن نحرتمـهـا

ال قيمـة ولكـنهم حـني يتحـدثون إىل صـديق أو يف حـال العالقـات ويعتربون مشاعرهم ب

العاطفية مثل التحدث مع حبيبة أو خطيبة أو حتى صديقة تنتيش عواطفهم وأحاسيسهم 

 ال ،وحكمتهم ومراعاتهم للمشاعر واحرتامهم لآلراء ...ويظهر إخالصهم وحنانهم وتفهمهم

فيـة ناتجـة عـن منبهـات معينـة أنكر حقيقة أن كل إنسان لديه ترصفات وردود فعـل خ

تظهر مشاعره الحقيقيـة وتـوقظ الشـخص اللطيـف املوجـود بداخلـه لكـن أال يسـتطيع 

ًالشخص أن يكون مـتفهام فقـط ال غـري مـع األشـخاص الـذين يعتـربهم أحجـار رغـم أن 

ًاألحجار قد تحتوي بداخلها عىل ماء وحياة فام بالك بشخص ال تدري شيئا عن مكنونـات 

أن منـط معـني : أحيان كثرية تنترش أفكار لها دور كبري يف إفساد املجتمع مثـلويف  ،!صدره

 !...من الشخصيات التي ترفض إظهار ضعفها أو أنها ال تثور عىل أملها ليس لديها إحسـاس

 يف الواقع أعتقد أن عىل اإلنسان أن ال يسكت عىل الظلم مهام حدث ألن املجتمـع قـد ال
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 قـد ينفـر ،!!دوس عىل الشخص الذي يسكت عن حقـهينصف الشخص املظلوم لكنه ي

الناس من الشخص الذي يرى األمور عىل حقيقتها ويحارب االستهزاء بآرائـه ومشـاعره 

لـكـن املجتـمـع ال ـيـرحم الـشـخص املطـيـع والخاـضـع ـمـع أـنـه ـيـدعو الـنـاس للخـضـوع 

وليس أقصد وجهات النظر العلمية واملنطقية (واالستسالم وميتدح الخنوع وكبت اآلراء 

ًيجعلك معرضا للنقد ) حتى لو كانت آراء نبيلة( مجرد كون آرائك مختلفة ،)قلة األدب

لن يتوقف الناس عن مهاجمتك إذا قلت لهـم  ...والهجوم أكرث ممن يرتكبون الفواحش

أن تتوقـع مـن :  هنـاك مقولـة رائعـة،أنك تتوق للسالم واملحبة والعيش يف عامل هادئ

 شخص صالح مبثابـة أن تتوقـع مـن الثـور عـدم مهاجمتـك العامل معاملتك بعدل ألنك

 دفعني إىل التفكري مبوضوع االستهزاء باملشاعر موقـف مهـم ألننـي ،.ألنك إنسان نبايت

هل هـؤالء الـذين يسـتخفون مبشـاعرنا : تعلمت منه الكثري وسألت نفيس هذا السؤال

 بعـد ، والعـذاب؟؟آالمنا آلهة؟؟ هل هم أقوياء؟؟ هل هم بعيدون كل البعد عـن األمل

إطالق هذه األسئلة يف مهمة بحث عرفت كل يشء عن هذه الفئة التـي تلـبس أقنعـة 

 املشـكلة األساسـية ،تربز القوة والسيطرة وحق يف التعبري عن املشاعر يف نفس الوقـت

هي أنهم ال ينفون وجود املشاعر بل يعربون عن مشاعرهم بإطناب لكنهم يستنكرون 

ـ ـد بـع ـاسوجــود املشــاعر عـن ـدون أن حصــول الـن ـانيني ويعتـق ـم أـن ـاس ألنـه  ض الـن

 ـعـىل حـقـوقهم يعـنـي أنـهـم سيـصـبحون تعـسـاء ألنـهـم يبـنـون ـسـعادتهم ـعـىل ـشـقاء

 أي أن:  هذا هو التحجـر الـذي أصـاب قلـب اإلنسـانية وطمـس عـىل عقلهـا،اآلخرين

 يبيك العامل بأرسه لوفاة مغني أو أن يلتفـت الـرأي العـام ملجـرد نـزول دمـوع حسـناء

ام يرى الناس كل يوم موت ماليني األطفال بسبب الجـوع ومعانـاة ماليـني األطفـال بين

 بسبب عدم وجود مأوى وعـذاب باليـني املبـدعني بسـبب عـدم تـوفر فـرص الدراسـة
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ًإذا ملـاذا ال تكـون مـآيس  ...واستغالل الذكاء والطاقات وال يتأثرون ألنهـا أمـور معتـادة

 .........رشد األطفال الضعفاء؟؟؟املشاهري بال أهمية فهي ال توازي ت

 ....الكتابة وجذب االهتامم

يف بداية رحلة الكتابة يعتقد اإلنسان أن ما يكتبه قد ال يعجب اآلخـرين أو أن بنـاء 

املقال غري متامسك وما إىل هنالك من الظنون والشكوك التي ال تؤخر اإلنسان كام يظـن 

قيقة الرغبة األولية التي بـرزت فجـأة يف إمنا هي نقطة فاصلة مير بها الشخص ليعرف ح

 كل شخص يفكر بالكتابة لسبب معني وقد ال يعـرف الشـخص نفسـه سـبب ،حيز حياته

يريد البعض أن يكتبوا للحصول عىل االهتامم دون أن يكون لديهم مـا  ...اندفاعه للكتابة

 ...أنـا هنـا(نها وهذه الرغبة مبثابـة رسـالة مضـمو .....دون إخالص ...يثري االنتباه والعقل

هـذه الفئـة ال تحـمـل يف روحهـا حـب الكتاـبـة وميكـن للقـارئ اـلـنهم أن  )....انظـروا إيل

 سـبب ،يكتشف رداءة كتاباتهم بعد قراءة ثالثة أسطر وأن يتنبأ مبواطن الضعف األخرى

انخراط أشخاص مل يخلقوا للكتابة يف هذا املجال الذي يحتاج إىل رهافة إحساس وصـدق 

 ال يعرتيها االرتباك هـو تـوفر الفـرص واملـال لهـم ورغبـتهم بتفريـغ هـوس وقوة وجرأة

 الكتابـة ليسـت املجـال الوحيـد الـذي يتعـرض ،الحاجة للمديح الذي تفىش يف أعصابهم

ًهناك أشخاص ال يريدون أن يفعلوا شيئا أو ال يريدون أن  ...لالقتحام بالفؤوس والدبابات

: ً قـدميا قيـل،!م ويريدون أن يحصلوا عىل كـل يشءيعرفوا املجال الذي تظهر فيه براعته

 لكن إذا أرص اإلنسان عـىل أن يكـون ذو عقـل ضـائع ،الرجل الصحيح يف املكان الصحيح

سيسلب حقوق أشخاص يستحقون ما يأخذه هو بكل يرس وهذا ظلم وهذا مـا يسـميه 

 بـداعفإذا كان الشـخص مهمـل وكسـول وبينـه وبـني اإل) النصيب(اليائسون واملحبطون 



 
  

 

 

 
 

262 

 ...هذا نصيبه: أمد بعيد وحصل عىل وظيفة يستحقها شخص ذيك ومبدع سيقول الناس

 لكـن أال يجـب أن ينطلـق املبـدعون الحقيقيـون إلبعـاد النسـخ لـلـهوسينسبون هذا 

 ،املزيفة؟ فكل يشء مزيف يسقط أمام نظريه األصيل مهـام اسـتغرق األمـر مـن وقـت

 اليشء الذي ال يستحقه اإلنسان ،......ب القصريميكن تشبيه املوهبة املزيفة بحبل الكذ

 .........املكافح واملبدع ..لن يحصل عليه ويف النهاية ستكون الغلبة لصاحب املوهبة

 يجب أن تصل الرسالة 

كتبـت مقـال ذكـرت فيـه ): الكتابة وجذب االهتامم(تعقيب عىل مقال بعنوان 

لـديهم املوهبـة أو السـعي األشخاص الـذين يقتحمـون هـذا املجـال دون أن تكـون 

 الكتابة هي عبارة عن أفكار لكنهـا أفكـار ،للتعلم وتطوير املهارات املرتبطة بالكتابة

تنتقل بني الناس لتؤدي أهداف معينة يجب أن تكون أهداف نبيلة وراقية ومن هذا 

املنطلق أرى أن الكتابـة تعتمـد عـىل إيصـال رسـائل للنـاس وإال فـام فائـدتها إذا مل 

يحتاج األشخاص املثقفون إىل كتابة الخـواطر والتعبـري عـن  ....م لغاية ساميةتستخد

ًواء واملاء والطعام وتستخدم الكتابة أيضا كعالج نـفيس ليبـث لـلـهالذات كحاجتهم 

 أنا أقصـد بالكتابـة يف ذلـك ،اإلنسان همومه بدالً من االحتفاظ بها وإخفاءها أو متويهها

واملجالت ونرش الكتـب وغريهـا وال تكـون هـذه املجـاالت املقال أي الكتابة يف الصحف 

 ،ًمتاحة دامئا لألشخاص الذين يستحقون أن تصل وجهـات نظـرهم وأفكـارهم للجامهـري

بل إن هذه املجاالت معرضة لالقتحام أكـرث مـن املهـن األخـرى بسـبب وجـود أشـخاص 

لكتابـة يف مجـالت مـن ينكـر أن ا .. كيف ال؟،يريدون أن يتحكموا بالرأي العام وبالعقول

 أعتـقـد أن ...معروـفـة ال تحـتـاج إىل معرـفـة مـسـؤولني وأـشـخاص ذوي مناـصـب مرموـقـة
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 بعض األشـخاص الـذين يكتبـون ،!هذا أمر بديهي ومعروف لدرجة أن ذكره يعد ثرثرة

 ،يف أعمدة يف مجالت معروفة ينرشون مواضيع أقل يف قيمتها من أن يقال عنها تافهـة

 ...صـوت إحـداهن ...ديث عن النسـاء اللـوايت التقـى بهـنأحدهم ال هم له سوى الح

 وكاتبـة تتحـدث عـن ابنتهـا ً،تجاربـه وقصصـه الغراميـة وهلـم جـرا ....مشاعر أخـرى

للتسلية يف مقال ال يحتوي عىل أي فائدة من أي نـوع إمنـا للتبـاهي والتفـاخر وإبـراز 

ـة ـتـدعو للـسـخرية ـذات بطريـق ـي ـقـدمتها الكا ....اـل ـا املعلوـمـات الـت ـة ـم إن ـصـح (تـب

 ـهـذه دـعـوة لألـشـخاص الحريـصـني ـعـىل نرش العـلـم ليظـهـروا حـتـى ـنـزيح ،؟؟)التعـبـري

 يجب أن نفسح املجال لألشخاص املبـدعني ،النامذج الغري مرشفة التي تشوه فكر األمة

 .الذين يستحقون فعالً أن ينرشوا تجاربهم للتحضري لعرص يقظة حديث

 أقوال رائعة

ل الخطوات الصغرية واملتقنة لكـن هنـاك أوقـات ميكن تحقيق أي يشء من خال#

ال تستطيع أن تعـرب الفجـوات الكبـرية بواسـطة قفـزتني  ...تحتاج فيها لقفزات عظيمة

 David Lloyd George ......صغريتني 

أي الترصف وفق امليول ألن كل شخص لـه (األشخاص الحكامء يسلكون دروبهم #

  )Euripides ......ميول خاصة

يقول اآلخـرون أنـك عـاجز عـن القيـام بـه ولـن تهـتم بالحـدود التـي افعل ما #

 .James R. Cook .....يضعونها يف املرات القادمة
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بعد عرشين سـنة ستشـعر باإلحبـاط بسـبب األشـياء التـي مل تفعلهـا أكـرث مـن #

ًلهذا عليك أن تبحر بعيدا عن امليناء  ...شعورك بخيبة األمل بسبب األشياء التي فعلتها

 .مارك توين ....اكتشف الرياح أثناء إبحارك واحلم ...اآلمن

ًهل تريد أن تكون جيدا وتشعر باألمان؟ أم تريد أن تكون عظـيام؟# ً...... Jimmy 

Johnson 

عقلـك يـتحكم  ...أعتقد أن كل يشء ممكن مادمت تؤمن به وتضـعه يف الفعـل#

كلـام حلمـت  ...ءال تستطيع أن تضـع حـدود ألي يش )...ما يتعلق بتفكريك(بكل يشء 

 .Michael Phelps .......أكرث ستحصل عىل أشياء أكرث

كل يوم تقرر فيه أن تستخدمها عرب معرفة ما تريـد  ...الطاقة هي جوهر الحياة#

 .أوبرا وينفري .....ستساعدك عىل الوصول إىل هدفك عرب جعلك يف حالة تركيز

 تحليل نفيس أم ماذا؟؟

يف الحقيقـة مل  .... إىل آخـر نقطـة يف الالمكـانمحاولـة للوصـول إىل: عنوان أصـح

أعرف ماذا يجدر يب أن أقول بعـد أن قـرأت روايـة أقـوى مـن املـوت ملؤلفـة روايـات 

فبعد أن ختمتها حصـلت عـىل معرفـة تسـاوي سـنني  ...التحري الرائعة أجاثا كريستي

م أجل عرفت مدى غباء وتفاهة من يحب أن يـفرس طبـاع النـاس ونفسـياته ...طويلة

ً وقد يكون مؤسفا أن تقول لشخص ما ،ألنه هكذا يجب أن يكون البقية ...كام يحلو له

لن نكون أصـدقاء لسـببني األول هـو أنـك ال ): إذا كان هذا الشخص يستحق االحرتام(

تفهم طبيعتي وال حتى تستطيع تقبلها كام هـي والثـاين هـو أننـي أتقبلـك كـام أنـت 

يصـل إليـك وال أعـرف مـا اليشء الـذي يجعلـك لكنني غري قادر عـىل صـياغة تفسـري 
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ًلقد قلـت أن هـذا قـد يكـون مؤسـفا ألن األرواح تتجـاذب  ،لذا لن نلتقي ...تتفهمني

وتزداد طاقتها حني تلتقي لكن اللقاء الذي يجعلك تخرس نفسـك هـو الفـراغ الـذي ال 

ا أتكلـم مـع هنـا أنـ ...وال قيمة ألي عالقة إذا اعتمدت عىل املجاملـة ...ًأتفق معه أبدا

نفيس لكن كالمي عن نفيس واهتاممي بالتعرف عليها وتنميتها بشكل يناسب أهـدايف 

األساسية السامية هو الذي يجعلني أحرتم ميول الناس وترصفات شخصـيات الروايـات 

ًوإن مل تعجبني أو ولـدت يف داخـالً اسـتنكارا شـديدا  إن مأوصـلني إىل نتيجـة توسـع ،ً

 الناس وألفرس طباعهم مبنطق موضوعي ال ذايت هو أننـي اإلدراك ليشمل فهمي جميع

لست غريي وأن غريي ال ميكن أن يكون أنا وما ينطبـق عـيل ال ينطبـق عـىل اآلخـرين 

 يحاسب كـل شـخص بـالنظر إىل طبيعتـه فهـو عـىل علـم مبكنونـات لـلـهوعرفت أن ا

 تشـوبه النفس ومن يحاول أن يحكم عىل الناس بالخطأ املطلـق أو بالصـواب الـذي ال

 عـن أي لـلــه ألنـه لـن يعـرف مـا يعرفـه الـلــهشائبة وبالكفر أو اإلميان فهو ينافس ا

ً لقد شعرت باالرتباك وبأنني ال أعرف شيئا وخـالجني شـعور مـزعج يخـاطبني ،شخص

أجـل فكـل مـا أفعلـه حـني  ....ال ينبغي لك أن تعييش وال حتى أن متويت: بصيغة عامة

مل ال أموت اآلن؟؟ بالطبع أنا : السخرية مني هو أن أقوليسرتسل الخوف من املوت يف 

دعنـي وشـأين أنـا :  ولكن هذا الكالم يشبه قويللـلـهأعرف أن كل يشء مرتبط بأوامر ا

 إنـاء الـروح حتـى ذلـك لـلــهوسـيحفظ ا ...أقر بحتمية مويت يف يوم ما سيأيت ال محالة

يف  ....الخوف من الجهـل: لكن هناك خوف آخر أشد من الخوف من املوت وهو ،الوقت

ًالحقيقة هو ليس خوفـا حقيقيـا إمنـا هـو حـب االرتقـاء يف عـامل العلـم إذا اجتمـع مـع  ً

املظاهر الغبية يف الخارج ومع الجوانب اآلخر يف اإلنسان حينها يتولد مركب غريب ناتج 

رجي عن هذا التفاعل أدعوه أنا تأثري الوسط املناقض الذي يرفع من مـييل إىل العلـم لـد

 تذكرت شخصية الرشنقة التي كانـت تـدخن يف روايـة(أنني كالفراشة يف مرحلة الرشنقة 
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 تـأثري ،أشعر أنني سأتحول إىل شـخص أذىك بكثـري مـام أتوقـع) أليس يف بالد العجائب

لـن أنىس تلـك  ... عنـهلـلــهالوسط املناقض يعرفه الصـحايب عمـر بـن الخطـاب ريض ا

ًلشيطان إذا رأى عمر بن الخطـاب سـلك فجـا يسـلك املعلومة التي سمعتها وهي أن ا

ًفجا غريه أي أن الشيطان كان يفر منه ألنه إذا وسوس له لريتكب الذنوب رد عمر بـن 

بعد أن عرفت مدى تنوع الناس ودرجـة  ،الخطاب عىل هذه الوسوسة بعمل الطاعات

ا املجال هي إنه يشء ال ميكن توقعه وأعىل مراتب املعرفة يف هذ ...اختالف شخصياتهم

 لتـعـرتف بالحقيـقـة لـلــهأن تقـف أـمـام ا ...أن تعـرتف بجهـلـك وأنـت مـبـتهج وـسـعيد

علمي محدود وعلمك واسع والنهايئ واليشء املحدد يسـاوي صـفر بالنسـبة : املنطقية

فهـذه  ....لـلــهأن تعرتف بضـعفك أمـام ا ...للكمية الالنهائية حسب القوانني الرياضية

 .هي القوة

لقـد اتبعـت  ...أقوى من املوت كام توقعت لكن مل أفهـم مـا توقعتـهانتهت رواية 

األدلة املنطقية ولكنني مل أطبق املنطق عىل كـل يشء فـإذا بـدأت مبسـألة الخـوف مـن 

ًالخوف من املـوت ال يعنـي أنـك سـتتجنبه دامئـا ألن : املوت سأضع هذا التحليل النفيس

ًتحمل طـائرا ميتـا لكنهـا دافعـت عـن إيزابيال التي كانت ترتعد لذكر املوت ورفضت أن  ً

ًجون جابريل وجعلت نفسها درعا له حني كـاد أحـدهم أن يطلـق النـار عليـه فـدخلت 

ً كان جـون جابريـل ذكيـا لكنـه مل يعـرف كيـف ،!!الرصاصة يف قلبها وعاش ذلك السافل

كان أبـوه (يوظف ذكاءه لخدمة رغبته يف النجاح وكان ينتمي لطبقة وضيعة يف املجتمع 

ًالذي كان مقسام إىل طبقات وترتكز طبقة النبالء ضمن الطبقات الراقيـة ) ًعمل سمكرياي

وهي الطبقة التي تنتمي إليها إيزابيال ومل يكن العيب يف عمل أبيه إمنا يف عقـدة الـنقص 

 يـجـب الـحـذر ـمـن ـهـذا(الـتـي جعلـتـه يـكـره إـيـزابيال لدرـجـة ـتـدمريها بـشـتى الوـسـائل 
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 ،)ًحمل نقصا وتحاول تعويضه عن طريـق إذالل اآلخـرينالنوع من الشخصيات التي ت

لقد كره جابريل إيزابيال حتى أن كرهه استطاع أن يتغلب عىل حبه مليليل بـارت التـي 

 كره جابريل إيزابيال ألنهـا هادئـة ،كانت ستطلب الطالق من زوجها املتوحش لتتزوجه

وهـذا ال ميكـن  ....مل تؤذيهورزينة وتترصف بوقار كاألمريات وذات شخصية راقية مع أنها 

أن يؤذي أي شخص لكن إذا شعر اإلنسان بالنقص سيكره أن ينجح اآلخـرون وسيبغضـهم 

 مل ،ألنهم متفوقني وإن أحبوه ولو وصل هذا الحب ملكانة رفيعة تدفع الشخص للتضـحية

يكن هناك ما يدل عىل حب جابريل إليزابيال ورغم هذا وافقت إيزابيال عىل الهـرب معـه 

ركت قرصها املنيف وحياتها السعيدة ألنها أحبت شقاءها وحني جاء هوج لينقذها مام وت

أوصلت إليه نفسها أو باألصح من نفسها رفضت هذا ومل تعرف سبب رفضها ومل يفاجئني 

رفضها فهروبها مع جابريل الذي سبب فضيحة كبرية لعائلتها وموافقتها عىل إقامة عالقـة 

هنـاك نزعـة داخـل :  فرست سـلوك إيـزابيال عـىل النحـو اآليتً،معه دون زواج كـان كافيـا

اإلنسان تجعله مييل إليذاء نفسه ولالستمتاع بالذل واإلهانـة وهـذا ينطبـق عـىل إيـزابيال 

ا من العيش يف النعـيم والرخـاء فعنـدما لـلـهومام يزيد من هذه الحالة املتأصلة عندها م

 )دما كانت طفلة بالزواج منهـا عنـدما تكـربألنه وعدها عن(طلبها اللورد سانت لو للزواج 

 ا مـن الحيـاة الرغيـدةلـلــهًمل تبتهج كثريا مع أنها كانت تتوق لعودتـه وهـذا يشـري إىل م

ًأي يشء آخر وإن كان سيئا كام أنها كانـت مصـابة بعجـز  ...أو رغبتها بتجربة يشء جديد

ها مل تكن قادرة عىل تفسري خطري يعرقل قدرتها عىل تفسري األشياء وحتى األشياء التي تحب

 ال أعـرف فقـال: عندما سألها هوج عن سبب حبها لـبعض الزهـور قالـت(سبب حبها لها 

 وكانـت تجيـب) أنـت كسـولة وال تبـذيل أي جهـد يف التفكـري ملعرفـة األسـباب: لها هوج

 عىل كثري من األسئلة وهـذا يثبـت وجـود خلـل حـاد يف التفكـري) ال أدري(بعبارة واحدة 
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إذا مل يكن لإلنسان قدرة عىل التفسري واالستنتاج فقد يفعـل أي يشء دون  ....ليلوالتح

أن يسأل نفسه ما الذي يدفعني لفعل هذا؟؟؟ أو إذا كانت أمامـه خيـارات كثـرية قـد 

يختار أي يشء ولفقدان املعرفة الذاتية دور هام يف الترصفات الطائشة والغري مسؤولة 

مـاذا سـتفعل وكيـف  ...ً كـان فارغـا قـد ميتلـئ بالقـاذوراتألن كل إناء ينضـح مبافيـه فـإذا

وإذا مل تعرف نفسـك ومل تصـنع نفسـك التـي  ...ستترصف إن مل يكن لديك أساس يف الحياة

 فالحارض هو املسـتقبل ألنـه هـو الـذي يبنيـه وبـدون ،ستتعرف إليها وستقودك إىل مصريك

وهنـاك يشء  .... النور يف املستقبلحارض ومايض يربز معنى الحياة وأهميتها لن تبرص عيوننا

آخر وهو أن إيزابيال تبدو قوية وراقية لكنها ضعيفة ألنها ال تستطيع التغلـب عـىل شـهوتها 

وألنها فارغة ومتيش دون التوجه إىل هدف محدد ومن السـهل السـيطرة عليهـا واسـتغاللها 

وعـدم سـعيها لتغيـري واألهم من كل تلك الصفات السلبية الكفيلة بتدمريها هو استسـالمها 

واقعها وهذه من النقاط األساسية فكل شخص قد يخطئ أو قد يعميه الغضب أو الخطأ أو 

 ،الشهوة عن رؤية الصـواب ولكـن أال يصـحو؟؟ أال يكـون التعقـل هـو النتيجـة النهائيـة؟؟؟

وهكذا نجد أن شخصية إيزابيال سطحية وهادئـة ورصـينة ال تغضـب وال تثـور إال أن هـذه 

إذا تعرض الشخص لإلهانـة والظلـم وكـان بإمكانـه أن : مثال ...ًال تعد دامئا إيجابيةالصفات 

يدافع عن نفسه لكنه واجه األمر بضعف فهذا يـدل عـىل أنـه يسـرتخص نفسـه لكـن ملـاذا 

 يف لـلــه يف ذاته أو يشـعر بإبـداع الـلـهمن ال يرى قدرة ا: يسرتخص نفسه؟؟ الجواب واضح

 وتوجد مالحظة يجب ذكرها ، أنه بال قيمة فيجعل نفسه بال قيمةأعامقه فهو غبي ألنه يرى

 وـهـي أن زـيـادة الحيـطـة والـحـذر والـخـوف ـتـؤدي إىل مفـعـول ـعـكيس وـكـذلك ـفـإن ـعـدم

الشعور بالخوف يسبب لنا مشاكل عديدة والحل هو أن منيل للحيطة والحذر دون أن نصل 

 ية اإلنـسـان الـحـذرإىل ـحـد الـجـنب بـسـبب الـخـوف الزاـئـد أي يـجـب أن يجتـمـع يف شخـصـ
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 اآلنسة بارت ، شخصية األنسة بارت تشبه شخصية إيزابيال مع وجود اختالفات،والجرأة

تبحث عن العذاب وما يثبت هذا هو أنها بعد أن ارتاحت من زوجهـا السـكري عنـدما 

ًمات تزوجت مرة أخرى رجـالً قاسـيا سـكريا بإرادتهـا   رغـم أن ،)مـزارع رشس الطبـاع(ً

كية وتنجرف مع عواطفها بسهولة وتـترصف دون أن تفكـر إال أنهـا ال إيزابيال ليست ذ

تتعمد أن تؤذي نفسها بنفس طريقة اآلنسة بارت مثل إيزابيال أي أنها متيل لالستسالم 

 أعتقد أن تربية اآلنسة بارت أثرت عىل شخصيتها فقـد ،لكنها ال متيل للرضب والتوبيخ

ية حتى أن شعور األمـان الزائـد أثـر عليهـا اهتم من أرشف عىل تربيتها بالنواحي املاد

عنـدما قـال لهـا السـيد (بشكل سلبي لكنه مل ينم فيها الثقة بالنفس واالعتزاز بالذات 

 أمـا ،)سانت لو أنها ازدادت جامالً أخربتـه أنهـا مل تكـن جميلـة عنـدما كانـت صـغرية

لـزواج أول مل تستمع لنصيحة الذين حذروها مـن ا(اآلنسة بارت فهي من األصل غبية 

ومتيل ) فقد عرفت منذ البداية أنه سكري ومنحرف ...مرة من الطبيب البيطري جيمس

ثم حطمتها املعاملة الفظة لزوجها وبعد هذه التجربة التي عانت فيهـا مل  ....للخضوع

تتعظ وكررت نفس الخطأ وكأنها تعاقب نفسها ويجب أن ال ننىس أنها أحبت جابريل 

إذا حاولـت أن تحلـل شخصـة إيـزابيال التـي . إيـزابيال ويـذلهالكنه تخىل عنها ليعذب 

تركت قرصها الجميل ومكانتها لتهرب مع رجل لن يتزوجها وتعطيه كـل يشء دون أن 

تفكر بالعواقب لن يكون األمر سهالً ألنك ستجد نفسـك أقـرب إىل عـدم القـدرة عـىل 

ت اآلنسـة بـارت تربير هذه الصفات وبالفعل هذه الترصفات لـيس لهـا مـربر وترصفـا

ّكذلك لكن عدم التعقل وإهامل مراجعة النفس يسببان كوارث كثرية ال ميكـن تخيلهـا 

أبرزها أن الشخص ال يتحكم بترصفاته وكأنـه دميـة يف مرسح العـرائس يـتم تحريكهـا 

 .. بواسطة خيوط
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 مل ال أفعل هذا

ملنطـق  سمعت ذات مرة عن إمكانية التحكم باألحالم وألن أحالمي خاليـة مـن ا

لن أجزم بأين منطقية ألن موضـوع املنطـق نسـبي وال توجـد  ....قلت مل ال أجرب األمر

ـرية تســتخدم كمرجــع يف هــذا املجــال باإلضــافة إىل اخــتالف الظــروف  حــاالت كـث

 واإلنسان عادة ال يرى ،والشخصيات والرتكيبة النفسية لإلنسان وكل هذا يفرض التنوع

اته عىل اآلخرين وقد ال يكتشـف أنـه تغـري إال بعـد عيوبه وال يالحظ مدى تأثري ترصف

 لـلــهإنها إرادة ا ...كل شخص يستقبل معطيات الحياة بطريقة مختلفة !...فرتة طويلة

وهذا منطق ال ينكره إال أعمى العقل والبصرية أو من محيت ذاته أو قبـل بـأن يكـون 

األحـالم خاليـة مـن عادة تكون :  منطق الحلم،ألنه يخاف من مواجهة نفسه) ال أحد(

 كنت مستعجلة يف ذلـك الحلـم ،املنطق لكن ماذا سيحدث لو حاول الشخص أن يفكر

الذي وجد فيه قليل من العقالنية واملنطق وشعرت أن جزء من واقعيتي كـان حـارضا 

وال أوافـق عـىل أن يتهمنـي أحـد بـأين  ...لكن مكان متثيل الحلم كان مسـتفزا بالفعـل

ق والظـاهر أننـي كنـت عـىل عجلـة مـن أمـري ألن املركـز  كنت أتسو،أخرجت الحلم

كنت أحاول أن أشرتي بيض أو هكذا سـميته  ...التجاري كان عىل وشك أن يغلق أبوابه

 مل أعرف ماهية ذلك املنتج مـع ذلـك ،)بيض الدجاج(فهو مل يكن كالبيض الذي نعرفه 

يف هـذه األمـور ال رغبت برشائه ألين شعرت بأنه جيد مع أننا نعرف أن مجرد الشعور 

بل ال ميكننا أن نفعل ذلـك إن كنـا نحـرتم إنسـانيتنا لكننـا يف أحيـان كثـرية ال  ...يكفي

رمبـا علينـا أن نفهـم أنفسـنا  ....نستطيع أن نفرس دوافعنا يف األحالم أو أن نقول ملـاذا

 كـان للبـيض قرشة ذات ،عندما نكون مستيقظني حتى نفهم أنفسـنا يف حـاالت املنـام

  كنـت أختـار اللـون األبـيض،مختلفة ومكتوب عىل كل بيضة مكونـات مختلفـةألوان 
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لكن قلت يجب أن أختار ألوان أخرى وبينام كنت أختار تفاجأت بوجود بيضة تحتوي 

) معلومـات علميـة واقعيـة(عىل مواد حافظة قرأت أنها تحتوي عىل دهـون الخنزيـر 

تحتـوي عـىل مـواد حافظـة فرتكتها ثم وجدت بيضة أخرى بلون مختلف وكانت أيضا 

ضارة وأردت أن أشرتي تلك البيضة فأخذت أبرر لـنفيس أن هـذه املـواد قـد ال تكـون 

سيئة مثل املواد الحافظة املوجودة يف البيضة السابقة ويف تلك اللحظة اسـتيقظ لـدي 

لكن ما طبيعة هذه البيوض؟ وتذكرت أن الصينيني يصنعون : منطق مهم جعلني أقول

ل أن أنام قرأت مقال ورد فيه أن األعشاب الصينية سامة ومن آثارهـا  وقب،بيض مؤذي

 فسألت البائع عن مصدر ذلـك البـيض فقـال أنـه ال ،السيئة قصور الكبد وفشل الكىل

فأخذت أبحث عن اسم الدولة عىل امللصق املوجـود عـىل البيضـة فوجـدت  !!..يعرف

 هـذا املنطـق هـو ، يف الصـنياسام غريبا غري واضح فقلت وهذا ما يثبت أنها مل تصـنع

وضع خاص يف حلم غري منطقي كنت أجلـس فيـه عـىل مقاعـد وبجـواري أشـخاص ال 

ثم أعود إىل مشهد مركز التسوق فتنكرس إحـدى البيضـات  )....رمبا يعرفونني(أعرفهم 

 كنت فقط مـرتددة بـني رشاء ،ما هذا؟: وتخرج ملواد املوجودة بداخلها وال أسأل نفيس

ني رشاء جميع البيض ما عدا بيضتني لونهام أبيض حتـى ال يزيـد عـدد جميع البيض وب

ثـم انتهـى الحلـم  ....ومل أعرف الكمية التـي أحاتجهـا ....البيضات ذوات اللون األبيض

لكن هـذا مـا  ...أعرف أنه حلم مضحك ألنه غريب ......دون تظهر نهاية توضح هدفه

 !!!حدث

 بـني الرغبـة بتنـاول طعـام صـحي هذا الحلم جـاء نتيجـة رصاع نـفيس: مالحظة

 ثم أصبح نظامي الغـذايئ مثـايل خـالل ،والعادات الغذائية القدمية التي مل تكن صحية
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ًمييـل اإلنسـان دامئـا إىل الـترصف وفـق األمنـاط : معلومة )......ّتغري رسيع(فرتة قصرية 

 ..ًوالعادات القدمية وهذا ما يجعل التغيري صعبا

 ألفكارالعامل الداخيل وإيصال ا

يف معظم األحيـان يواجـه اإلنسـان صـعوبات جمـة إليصـال أفكـاره ومشـاعره 

أعتقـد أن كـل شـخص ميـر مبواقـف  .... الحديث يف هذا املوضوع ال ينتهـي،لآلخرين

و (يشعر فيها بالعجز عن توضيح أفكاره بينام يحاول أن يرشحها للناس وهذا العجز 

ًإذا مـا  ...له يف النـواحي االجتامعيـةال ينتج عن قلة صرب الشخص أو عن فش) التعب

كل شخص منا ميتلـك شـعور ذايت وعـامل داخـيل خـاص ولـه : الجواب ...سبب هذا؟؟

قد تشـفق عـىل  ....تجارب تختلف عن غريه فكيف سيفهم مشاعر شخص آخر يعاين

 قـد تـفرس شخصـيات ،اآلخرين وقد تحزن علـيهم لكـن لـن تشـعر بـنفس الشـعور

 يف ثالثـيـة املرسح داـخـل املرسح يـقـول ،بأـسـلوب أفـضـلاملرسحـيـات ـهـذه املـسـألة 

أال تـرين أن الـبالء : البنة الزوجـة) األب(الكاتب لويجي برياندلو عىل لسان شخصية 

فكيـف ! عاملـه الخـاص ،كل واحد منا لديه عامل كامل يف داخل نفسـه ،كله يف الكالم

قولهـا معـاين وقـيم  أيها السادة إذا كنـت أضـع يف كلـاميت التـي أً،يفهم بعضنا بعضا

األشياء كام أفهمها يف عاملي أنا بينام يفرتض من يستمع إيل أن كلاميت لها املعاين والقيم 

نحن نظن أننا سوف نتفاهم والواقع أننا لن نتفاهم عـىل اإلطـالق ! الخاصة بعامله هو

اعتربتهـا منتهـى ) يقصـد األم(كـل شـفقتي عـىل هـذه السـيدة  ..ومثال ذلك شـفقتي

 كالم األب يوضح أن لكل شخص معاين وقيم رؤية خاصـة لألمـور وإذا أراد أن ،القسوة

 عليه أن يركز عىل معاين الشخص اآلخر لفرتة وجيزة بدالً من النظر) قليالً(يفهم الناس 
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ًللناس عىل أساس قيمه وتجاربه يف الحياة وما يكرهه وما يحبه وما سـبب لـه جروحـا 

  .وندبات

 امالعقل وإصدار األحك

انتبه كثريا قبل أن تحكم يف اللحظات التي ستأيت من حياتك ألنـك ال تعـرف مـاذا 

وال تعـرف كيـف  ..يحدث بالضبط وخاصة أنك تراقب قشور القشور أو أقل مـن هـذا

وال من يتحكم بها ومن يستفيد مام يحدث؟ ومـن الضـحية ومـن  ...ستتطور األحداث

واألهـم أن ال تكـون  ...هـداف الثانويـة؟ما هـو الهـدف النهـايئ ومـا هـي األ ....الجاين

احكم عىل األمور لكن حافظ عىل مرونتـك  .....أحكامك قاطعة إذا اضطررت أن تحكم

وأسوء يشء قد تفعله يف األوقـات  ....االحتياط رضوري ...وال تلغي تفكريك مهام حدث

ر الحاسمة هو االنجراف خلف عواطفك وترك املجال لعقدك النفسـية وآالمـك لتسـيط

فكـر  ...عليك وتجعلك تترصف بشـكل ينـايف العقـل أو حتـى أدىن درجـة مـن املنطـق

 ...بالدعائم التي سينهار املبنى عند سقوطها ...باألشياء الرئيسية ...بالخالصة

 اإلنسان هو أكرب عدو نفسه

 أعـرف أننـي معرضـة ،أثق بـنفيس وأؤمـن بـذايت وهـذا لـيس كـل مـا يف األمـر

اإلنسـان عـدو  ....يخدع اإلنسان هـي الـنفس األمـارة بالسـوءأول من قد  ....للخداع

قد يقيض عـىل نفسـه بسـبب  ....نفسه قد يقتل نفسه بالكسل والرتاخي والتسويف

 أكرب عدو هو العدو الداخيل فإذا تخلصت منه فلن تخىش العدو ،الخوف من الفشل

 باتـك ولـن سـتؤدي واج،ّتضيع وقتك بالتفكري يف ردود فعـل اآلخـرين الخارجي ولن
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هذا كالم مخـترص لكـن األفضـل أن ال  ...........تخاف يف الحق لومة الئم أو تقريع ظامل

ًيكتب الشخص الكثري عنه إذا كتبه بهدف إمعان التفكـري فيـه لينـتج اإلنسـان مثـارا يف 

 . الجانب العميل والنفيس

 أكرث يشء مؤمل

 ،امت مشرتكة أساسيةجميع الناس يشعرون بالجوع والعطش ويتأملون ولديهم س

عىل اعتبار أن معظم (لكن كل إنسان لديه يشء يضايقه أكرث من معظم األمور األخرى 

 جربت شعور األمل الناتج عـن عـدم ،)الناس مل يجربوا جميع أنوع املصائب واالبتالءات

مـا أصـعب أن تشـعر أن  ....القدرة عىل استغالل اإلبداع وكان لهذا أثر عميق يف نفيس

اقة كبرية للقيـام بـأمور عظيمـة لكـن لـيس لـديك مجـال السـتغالل مواهبـك لديك ط

عندما تقف  ....أو عندما تحرم من يشء تحبه بسبب الحرب ....وقدراتك يف عمل تحبه

عندما تعـاين مـن رصاعـات  ....يف مركز دائرة محيطها مكون من البنادق املصوبة إليك

ّجة للقيام بعمل تحبـه ولكنـك مقيـد حني تشعر أنك بحا .....داخلية ومشاكل خارجية

قلـت (حني تتأمل وال تعرف السـبب  ....بسبب املرض والظروف القاسية التي تحيط بك

آه لو كنت مصابة بالرسطان ولكـن عـىل األقـل أعـرف : يف إحدى لحظات األمل الشديد

ـا يـحـدث يل ـبب ـم ـن  ....ـس ـردك ـم ـن األمل يـج ـق لـك ـىل ـح ـت ـع ـي أين كـن ـذا ال يعـن ـه

حني تستمر املعاناة وال تعرف إىل متى ستظل تعـاين بـال شـعاع أمـل أو  .)....منطقيتك

 ًـحـني ينـبـذك الـنـاس دون أن يفـكـروا بأـنـك ـقـد تـكـون مظلوـمـا ودون .....ـبـوادر ـفـرج

 سأقول هذه الكلامت ألي شخص يحكم عىل اآلخـرين دون ،أن يعرفوا سبب ترصفاتك

 يسـلم عليـك أحـدهم أو مل إذا مل: أن يفكر بأنه لن يشعر بالشخص اآلخر مهـام فعـل

ـة ـا أو ـعـىل حاـف ـد يـكـون مريـضـا أو حزيـن ـه يسء فـق ـه بأـن ـك ال تحـكـم علـي ًيتـصـل ـب ً 
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إذا عاملك احدهم بطريقة جافة ال تعترب أن األمر شخيص ويعنيـك بشـكل  .... االنهيار

 عندما يعاملني شخص أعرفه بطريقة مزعجة أقول يف ،اعرف السبب ثم احكم ...خاص

تحمل اآلخرين له حدود وميكن لإلنسان أن يتحمل : مالحظة(سبب قد أكون ال: نفيس

 )أشياء كثرية إذا مل يصل األمر إىل درجة اإلهانة والتجريح

 يف سبيل الشهرة

يفعل بعض األشخاص أشياء غريبة ليلفتوا انتباه النـاس مـن حـولهم وليحصـلوا 

السـتياء أو قـد وقد يغـايل الـبعض يف هـذا فيترصفـون بطريقـة تثـري ا ...عىل الشهرة

 من القصص التـي قرأتهـا عـن هـذا املوضـوع ،ًيفعلون شيئا غري اعتيادي لكرس امللل

قصة فتاة تسعى جاهدة لتزيد وزنها عكس جميع الناس الـذين يحلمـون بـالتخلص 

 حاولت الفتاة أن تأكل برشاهة ليزداد ،من التكتالت الدهنية والكيلوغرامات الزائدة

أعتقد أن هـذا : رأيي يف هذا املوضوع ....ألرقام القياسيةوزنها حتى تدخل موسوعة ا

 كيف يتخىل اإلنسان عن صحته عـدا عـن تشـوه مظهـره بسـبب ،رضب من الحامقة

السـعي  ...يغامر البعض ويخاطر بأشياء غالية ومثينة ألجـل أمـور تافهـة ..السمنة؟؟

ناس خلف األمـور وراء املال والشهرة بهذه الطريق تؤدي إىل انتشار الغباء فيلهث ال

 لن نتكلم فقط عـن األمـور السـلبية فهنـاك قصـص جميلـة ،التافهة فتتعفن العقول

 ....وتجارب تشجع الناس عىل التغيري اإليجـايب وعـىل التعبـري عـن األفكـار اإلبداعيـة

اختارت عروس باململكـة املتحـدة ركـوب البـاص العـام وهـي بكامـل أناقتهـا : مثال

تفاجـأ ركـاب  ...ل للمكان الذي يقام فيـه حفـل الزفـافبفستان الفرح والورود لتص

ًالباص بوجود العروس التي اصطحبت عددا من الصحفيني ممن أبلغتهم بعزمها عىل 

  اختارت هذه،القيام بهذا الفعل حتى تحظى بتغطية إعالمية مجانية وشهرة واسعة
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قالت  ... الفاخرةالعروس ركوب الباص رغم أنه كان بإمكانها أن تركب سيارة الليموزين

أفراح اليوم أصبحت كلها متشابهة وبـال روح وأنـا : العروس التي تدعى جيني كلوشكو

 واألغرب من هذا أن هـذه العـروس قـررت يف البدايـة أن ،بطبعي إنسانة غري تقليدية

 .ّمتيش لكنها غريت رأيها ألنها خشيت عىل فستان الزفاف كام أن وصيفاتها رفضن هذا

 عرفةالبحث عن امل

قلت هذا الكالم ألف مرة لكـن هـذا ال يجـب أن  ....املعرفة واسعة وال حدود لها

 ...لو أردنا أن نعجز لوجدنا مليون سـبب يجرنـا للـوراء ...يجعلنا نشعر باليأس والعجز

 لكـن أول مبـدأ ،كل إنسان يرى الحياة من زاوية معينة عرب الرتكيز عىل أشياء محـددة

لبرش يطورون العامل ويكتشفون أشياء مل يعرفوهـا مـن قبـل يف التعلم هو الذي جعل ا

رغم أنها كانت موجودة ويخرتعون آالت وتقنيات تجعل حياتهم أسهل وأجمل وتزيح 

 مل تخلق املعرفة إال لتجعل حياة الناس غنية باملعـاين اإليجابيـة ،أعباء األعامل املرهقة

 فاإلنسـان ،ان عىل بذل جهد أكربعدا عن توفري وسائل الراحة والرفاهية لتشجيع اإلنس

 عنـدما تبحـث عـن ،ًمل يخلق عبثا ومل تخلق قدراته الهائلة لتضيع أو ليساء استخدامها

عندما تفتش عن أبعاد جديـدة للحيـاة لتصـل  ....القيم والدروس يف كل تجربة متر بها

ك قدراتك إىل أعىل درجة ممكنة حينها لن تتولد داخلك مشاعر سلبية تنتج عن شعور

ًبأنك ال تقدم شيئا مفيدا للحياة أو أنك عالة عىل الوجود وهذا شـعور فتـاك لـه نـأثري  ً

 ..........قاتل
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 اإلرصار

ـون أقىس  ـم ويواجـه ـق أحالمـه ـرية يف تحقـي ـدون صــعوبة كـب ـاس يـج ـم الـن معـظ

التحديات والعقبـات ولكـن هـذا ال يعنـي أن نتوقـف ونرفـع أيـدينا ونـذعن للفشـل 

رص ونشحذ إرادتنا ونعاند األرزاء والعـرثات حتـى يف األوقـات واإلخفاق بل يجب أن ن

اعترب أن مسألة تحقيـق حلمـك هـي مسـألة  ....التي تلوح فيها عالئم الهزمية يف األفق

كلـام زادت أهميـة  ...مسـألة مـوت أو حيـاة ...مسألة كربياء ....شخصية ال نقاش فيها

ًستسـري قـدما وإن تأملـت وإن أحالمك ستجد أن طريق العودة أو االستسالم مستحيل 

سـتعرف حينهـا أن الهـدف النبيـل  ...حاربك كل من يف األرض أو تخىل عنـك الجميـع

يستحق التضحية وستستمتع مبواجهـة العـذاب واملعانـاة وحـني يختفـي خوفـك أيـن 

ـسـينطفئ  ...عـنـدما ال يرهـبـك الفـشـل أو اـسـتهزاء الـنـاس ـسـيغدو الـخـوف ـبـال قيـمـة

 ):أنا وأخواتها(بارات أعجبتني من كتاب سلامن العودة  اقتبست ع،وسيشتعل حلمك

ً أـنـك تـعـيش مخلـصـا لحـلـم ،ًـشـعورك بأـنـك يـجـب أن تـضـيف ـشـيئا إىل الحـيـاة#

 !هذا يكفي ....تنتظره

أن أمـوت وأحالمـي تنـبض : سألوا الشيخ سلامن العودة عن أهم أحالمـه فقـال#

 . واليائسنيبالحياة وتواجه التحدي وتنفخ روح األمل يف ضامئر البائسني

 ً.ما مل متتلك القدرة عىل الحلم فلن تفعل شيئا#

اكتب عليها أهدافك وضعها يف مكان ظاهر تراه  ،لوحة األحالم هي فكرة بسيطة#

  .أهداف قريبة وأهداف بعيدة املدى ،كل يوم
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أو حيـنام يفلـح أولئـك  ،ًسوف نتفوق حينام منتلك أحالما وردية بعدد شخوصنا#

 سوف نتفوق حينام يصبح ،ألحالم الجميلة من اإلمساك بناصية الحياةالذين ميتلكون ا

ًالخطاب املتدين حافزا لألحالم وليس رقيبا عليها ً. 

 حق توكله يف إزالـة جبـل مـن لـلـهلو توكل العبد عىل ا: (يقول اإلمام ابن القيم#

 .ًمكانه وكان مأمورا بإزالته ألزاله

 . أنا لدي مشكلةقال مارتن لوثر أنا لدي حلم ومل يقل#

 األوهام البرصية

فمعظـم  ...لدى الكثري من الناس تجارب متواضـعة يف مجـال األوهـام البرصيـة

) و لـيس بـالعني(الناس يعتقدون أن شكل العامل مطابق للصور التي نراهـا بالـدماغ 

يف معظم األحيان عندما يواجه الناس أوهام برصية يف سـياق معـني  ،مبساعدة العني

 optical illusions induced by contextح أوهام برصية يحرضها سـياق محـدد أو باألص

حينها يجب إزالة هذا السياق الذي يسبب ظهور هذه األوهام يف دماغنا ثم إعادته 

: مثـال ،لعدة مرات قبل أن يقتنع الناس بأن ما كانو يرونـه مـا هـو إال محـض وهـم

ب وجـود رسـوم أخـرى يف نفـس خطان لهام نفس الطول لكن يبدوان مختلفني بسب

ماذا نستفيد  ...الصورة تؤثر عىل طريقة رؤيتنا للخطني أو عىل تفسري الدماغ ملا نراه

حتـى يف األمـور األخـرى غـري الرؤيـة البرصيـة واألوهـام : من هذا الكالم؟؟ الجـواب

 املتعلقة بالخطوط واألشكال والظالل أي يف األمور املعنوية كوجهات نظرنا وآرائنا يف

مختلف نواحي الحياة ستتأثر وجهات نظرنا بالسياق الذي يحيط بنا وهذا ما يحدث 

 ًقـد يكـون الشـخص مبـدعا ولديـه أفكـار خالقـة لكنـه ...عادة للعديـد مـن النـاس
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يتأثر بأسلوب الحياة الذي يحيط به إحاطة تامـة فيقلـد عامـة النـاس ألنـه يعتقـد أن 

وهـذا أسـوء مـن األوهـام البرصيـة !! حرفنياألغلبية عىل حق وإن كانوا مجرمني أو من

 . مرة ...مبليون مليون

 لـذا يسـعى ambiguousالعامل الذي يراه دماغنـا غـامض : نعود للموضوع األسايس

تعـود العلـامء عـىل رمـوز أساسـية  ...دماغنا لفك ألغاز أساسية محددة تكون متكررة

:  مجال األوهام البرصية وهوهناك مثال مشهور يف ،ّوربطوها باألوهام البرصية املحرية

Adelson’s checkerboard عبارة عن رقعة كرقعة الشطرنج حيث يحتوي عـىل مربعـات 

هذا الظـل يـوحي يـوحي  ...يوجد اسطوانة فوق الرقعة لها ظل ..سوداء وأخرى بيضاء

بـني مكـان الظـل ومكـان اإلضـاءة لكـن يف ) الـفيض(بوجود اختالف يف اللـون األسـود 

يحاول الناس إثبات اإلختالف بكل مـا  ...هو فقط وهم ...وجد أي اختالفالحقيقة ال ي

 ...أوتوا من منطق ولكن ال جدوى من كل هذا ألن االختالف غري موجود

 ولكن بحجم ضخم Adelson’s checkerboardأكرث فيديو يسبب الحرية يحتوي عىل 

رقعـة وتحركهـا وهي ممتلئة ببقع ضوء حيث تدخل امرأة وتنتزع قطعة مربعة من ال

إىل مكان آخر وحاملا تفعل هذا سنعتقد أن القطع البيضـاء أصـبحت سـوداء مـع أننـا 

 . ّيجب أن نعرتف أن القطعة مل تتغري

نحن نعرف قوة لألوهام الفيزيائية ومع التأثريات الناتجة عن التكنولوجيا والخدع 

ة إىل حقيقـة العلمية كل يشء ممكن وال بأس إن تحولـت الكثـري مـن الخـدع البسـيط

ـة ـىل أداة دقيـق ـوي ـع ـبرصي ال يحـت ـا اـل ـوة فجهازـن ـا الـشـخص بـق ـدافع عنـه ـة ـي  برصـي

 ...ّ ألن هذه الخاصية ال متنحنـا قـدرة أكـرب عـىل التكيـفgood exposure meterللقياس 
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وظيفة البرص هو تقسيم ما نراه إىل وحدات لها معنى وهذه الطريقة مفيدة مع أنهـا 

 كـام يف حالـة overinterpretationفسـري الزائـد ملـا نـراه تحتوي عىل أخطـاء بسـبب الت

 . األوهام البرصية

األوهام البرصية التي يرص الناس عىل تصديقها رغم أنهم يقرؤون عنهـا : مالحظة

أو قد يخربهم شخص ما بأن ما يعتقدونه مزيف وهـذا يشـبه حالـة األفكـار القدميـة 

 عقلية ومع ذلك يؤمن الكثري من الناس املتخلفة التي ال تصلح حتى للمصابني بإعاقات

ولكن ملاذا يجـب أن تسـري بهـذه  ....بها فقط ألن الحياة يجب أن تسري بهذه الطريقة

ًالطريقة وملاذا يجب أن يكون الشخص غبيا ومغفالً هل هذا جزء من األخالق أم جـزء 

 ).ديننا هو دين العلم وهو بريء من الجهل والجهلة(من الدين 

  املثالية والواقعية الجمع بني

 أعتقد أن املثالية ،سألني أحد األخوة عن طريقتي يف الجمع بني املثالية والواقعية

ًمفهوم نسبي أي أن شخصا ما قد يعد مثاليا باملقارنة مـع مجموعـة مـن النـاس لكنـه  ً

ليس أفضل من معظم الناس ألننا إذا قارناه بشخص أكرث مثالية يف مجتمع آخر سيبدو 

 ،ِأتت كلمة مثالية من مثال )...املثالية(ُ لكننا مل نعرف مفهوم ، له شخص عاديبالنسبة

َهناك أيضا كلمة مثل كأن نقول أن هـذا الشـخص مثـل يحتـذى بـه يف األخـالق لكـن  ً

 مفهـوم ،املثالية تتطلب أن يكون الشخص منـوذج مميـز يف عـدة جوانـب مـن الحيـاة

ا ألنني الحظت طريقة حكم املجتمع عـىل املثالية يف مجتمعنا غري موثوق به أقول هذ

إنهم ينظرون إىل حجم اإلطراء الذي يتلقاه الشخص ويحكمـون عليـه مـن  ....الشخص

خالل هذا اإلطراء وهذا يـذكرين بقصـة الشـاعر الفـرنيس سـريانو دي برجـاك الـذي مل 
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كانـت عقـدة حياتـه  )...روكسـان(يشتهر يف زمنه ومل ينجح يتزوج الفتاة التـي أحبهـا 

ًدمامته وكرب حجم أنفه مع أنه كان فارسا مغوارا وشاعرا محرتفا وذو أخالق حميدة ً ً ً. 

املثالية يف الفلسفة هي مذهب فلسفي ينكر حقيقـة ذاتيـة األشـياء املتميـزة ويجعـل 

 .ًالفكر خاضعا لتصور ذهني وحقيقة عليا فوق كل ما هو موضوعي ومادي

عـة البرشيـة وهـذه أهـم نقطـة يف فـن كل إنسان يف هذه الحياة لديه خصائص الطبي

تحلـيـل الشخـصـيات ومنـهـا ننطـلـق ونـضـيف الـصـفات األـخـرى الـتـي تجـعـل الـشـخص 

إذا نجح اإلنسان ووصل إىل أعىل املراتب أو اشتهر لـن يتحـول إىل  ...مختلف عن غريه

 نجح العديد من العلامء يف تحقيـق طموحـاتهم رغـم ،ّإله لكن ستتغري نظرة الناس له

قـال يف هـذا  ُي ...شؤوا يف عـائالت غنيـة أو ذات مكانـة مرموقـة لتـدعمهمأنهم مل ين

الصدد عادة عبارة بدؤوا من الصـفر وهـم يقصـدون الصـفر أي الـاليشء ولـيس صـفر 

 ال يكون اإلنسان مغفالً يف البداية كام يعتقد الـبعض ،الرياضيات الذي له أهمية كبرية

 .همه بشكل خاطئلكنه يكون يف ظل أوضاع إهامل الناس له أو ف

أعتقد أن األخ الكريم قصد أن التمسك بالخيال هـو مثاليـة أو تصـديق الخيـال الـذي 

 عنـدما ،يحمل أفكار ذات مضمون غري منترش يف املجتمع أو ال يفكر فيه عامـة النـاس

عن إحسايس بأن أحد األحالم التـي حلمـت ) هل هذا هو املوعد املنتظر(كتبت مقال 

 أنـا يف الحقيقـة إنسـانة تحـرتم الخيـال ،ق كنـت أعنـي مـا أقولـهبها عىل وشك أن يتحق

وتبجله ألن الواقع أغرب من الخيال وهذا الكالم تم إثباتـه يف مواقـف وقصـص كثـرية ال 

تعد وال تحىص وكل يوم نسمع قصـص تحقيـق أحـالم كبـرية كانـت مسـتحيلة أو نجـاح 

 القـانون الـذي يجعـل شخص كاد يصل إىل املوت فلـامذا نعتقـد أنـه لـن ينطبـق علينـا

 ملـاذا تـدل األحـالم عـىل ،ًتحقيق األحالم التي يتمسك الشخص بها حتى املوت ممكنـا؟؟

 من قال أن الواقع يسء أو ال يحتوي عـىل ... املخيلة؟لـلـهملاذا خلق ا ....النوم والسبات؟؟
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هذا الكالم بعيد :  حتى الذين يقولون عبارات مثل،قصص جميلة من الصعب تخيلها؟؟

ومن يتكلمون عن الواقع  .... أنت تحلم لكنك سرتتطم بيشء ما وستصحو–عن الواقع 

بطريقة معينة ويضعون له سامت ال ميكن تغيريها ال يعرفون ما هـو الواقـع أي أنهـم 

يركزون عىل حاالت معينة أو باألحرى عىل عقليات معينة والشخص غري مجرب عـىل أن 

كان النمط الشائع ال يتفق مع خيال الشخص  وحتى لو ،يكون نسخة من منوذج جامد

 بعد كل هذه الحجج أقول ألي شخص مهام ،ًتوجد دامئا أشياء نادرة وجميلة يف الحياة

ّتخيلت سيكون خيالك أقل من الواقع أما الخيـال املسـاوي للواقـع فيحتـاج إىل إميـان 

ـ ـة التـحـديات ونـقـد الـن ـالنفس واـسـتعداد ملواجـه ـة ـب اس عـظـيم وـشـجاعة كـبـرية وثـق

 ........ولومهم

 أمثال مرتجمة

  ـع ـرم ـم ـت أن تشــاركهم بـك ـط إذا قبـل سيســامحك النجــاح والســعادة فـق

 ألربت كامس ...اآلخرين

 أوستني أومايل ...يغطي النجاح كمية هائلة من األخطاء.... 

  األشخاص الناجحني أكرث من غريهم فشلوا أكرث من غريهم ألنهم جربوا طرق

 مجهول ...كثرية حتى وصلوا للنجاح

 كلـام ركـزت عـىل النجـاح وجعلتـه هـدفك سـتكون  ....ال تستهدف النجـاح

النجاح مثل السعادة ال تستطيع أن تطارده بـل  ....معرضا للفشل بشكل أكرب

 ....يجب أن يتبعك كأثر جانبي للكفاح ولحلم أكـرب مـن الرغبـات الشخصـية

 فيكتور فرانكل



 
  

 

 

 
 

283  

 يد النفس أسوء من تقليـد النجاح خطر ألنه يجعل الشخص يقلد نفسه وتقل

 بابلو بيكاسو )...أي أن عىل الشخص أن يطور نفسه ال يقلد نفسخ(اآلخرين 

 فرانك سيناترا ...أفضل انتقام هو النجاح الساحق 
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